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З А П О В Е Д 

№З-29-12/ 13.01.2023г. 
с. Широка лъка 

 

 Съгласно Заповед №З-01-530/ 15.12.2022 год. на Директора на ЮЦДП – Смолян и на 

основание чл.12, ал.1, чл.10, ал.1, т.1, във връзка с чл.10, ал.1, т.1 и чл.15, ал.3 от „Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (Приета 

с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и 

доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 2.12.2016 г., в сила от 2.12.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 

г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила от 29.03.2019 г..), във връзка с 

одобрена спецификация, 

Н А Р Е Ж Д А М :  
 

І.1. Да се  проведе   открит конкурс с предмет: „Сеч, разкройване на асортименти, извоз до 

временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 2306 отдел 118,  подотдели „и1”; 

„к1“ и „л1“; Обект № 2307, отдел 118,  подотдели „р1” и „с1”; Обект № 2308, отдел 136,  

подотдел „б” ; Обект № 2309, отдел 136,  подотдел „в”, включени в КЛФ 2023г. в 

териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС – Широка лъка”. 

2. Предмет на процедурата е възлагане добив (сеч, разкройване и разтрупване на 

асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включени 

в самостоятелно обособен обект с №2306, №2307; №2308 и №2309 с определени 

прогнозни количества дървесина по отдели/ подотдели с прогнозна начална цена, 

гаранция за участие, технология на извоза и срокове на изпълнение, както следва: 

Обект 

№ 

Отдел/ 

подотдел 

Дървесен 

видя 

Прогнозни количества по категория 

дървесина – 

пл. куб. м. 

Начална 

цена лв. 

без ДДС 

Гаранция 

за 

участие 

– лв. 

Вид на сечта 
Технология 

на извоза 

Срок за 

изпълнение 

на 

дейностите Едра Средна Дребна Дърва Общо 

2306 
118 „и1” 

см/бб 651 180 9 431 1271 57854,17 2892,00 

Санитарна 

Гр.постепенна 

Пробирка 

трактор и 
кон 

30.11.2023 118 „к1” 
118 „л!“ 

2307 
118 „р1” 
118 „с1” 

см/ бб 185 72 4, 229 490 22289,82 1114,00 
Гр.постепенна 

Пробирка 
трактор и 

кон 
30.11.2023 

2308 
 

136 „б” 

 

см/чб/бк 69 24 0 49 142 6811,85 340,00 Гр.постепенна 

трактор и 

кон 

 

30.09.2023 

2309 136 „в“ чб/бк 72 31 1 21 125 5844,74 292,00 Пробирка 
трактор и 

кон 

 

30.09.2023 

 

Техническото задание, началните цени на обектите, размерът на гаранциите за 

участие и сроковете за изпълнение на дейностите са както следва: 

Обект  

№ 

Отдели, 

подотдели 

Дърве

сен 

вид 

Прогнозно 

Количество 

дървесина, 

куб.м. 

Горна граница 

на 

предлаганата 

цена в лева без 

ДДС 

Гаранция за 

участие, 

лв. 

Срок за 

изпълнение 

на сечта 

Срок за извоз 

на добитата 

дървесина 

Размер на 

гаранция за 

изпълнение 

2306 

118 „и1” 

118 „к1” 

118 „л!“ 

см/бб 1271 57854,17 2892,00 30.11.2023 20.12.2023 

5% от 

достигна та 

при 

провеждане 

на открития 

конкурс цена 

за 

съответния 

обект 

2307 
118 „р1” 

118 „с1” 
см/бб 490 22289,82 1114,00 30.11.2023 20.12.2023 

2308 

 

136 „б” 

 
см/чб/бк 142 6811,85 340,00 30.09.2023 30.10.2023 

2309 136“в“ чб/бк 125 5844,74 292,00 30.09.2023 30.10.2023 
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Посочените в предмета на процедурата количества дървесина са прогнозни. Изпълнителят 

е длъжен да извърши добив на всички маркирани дървета, дори и в случаите, когато добитите 

количества дървесина ще надвишат първоначално посочения прогнозен обем дървесина. 

В случай, че при осъществяване на дейността бъде добито по-малко количество дървесина 

от посоченото прогнозно количество, ТП „ДГС – Широка лъка” не предоставя допълнителни 

количества дървесина. Под „по-малко количество дървесина” се има предвид случай, когато 

изпълнителят е добил цялото маркирано количество дървесина и въпреки това добитото 

количество не достига посоченото прогнозно количество. 

Дървесината от обекта ще се добива по Спецификация за размери и качество на 

асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП – Смолян и териториалните му 

поделения, утвърдена на 01.11.2021г. Когато по заявка на ТП „ДГС – Широка лъка” се добият 

асортименти с дължина над 5м. или специални сортименти, същите ще се заплащат по цените, 

предложени от определения за изпълнител за обекта, с когото е сключен договор, завишени с 

процентите, посочени в Спецификацията. 

Извозът и подвозът на дървесината в обекта ще се извършва чрез ръчно спускане и 

животинска тяга. 

2.Откритият конкурс да се проведе на 02.02.2023 год. от 10:00 часа в административната 

сграда на ТП  „ДГС-Широка лъка”  с адрес: с. Широка лъка, ул. „Перелик” №1.  

 

3. Гаранциите за участие в открития конкурс са в размера, посочен в таблицата по т.1  и са 

вносими по банков път в сметката на ТП  „ДГС-Широка лъка”:  

IBAN: BG74 IABG 7491 5001 7745 00,  

BIC: IABGBGSF  

при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД, клон Широка лъка, 

всеки работен ден до 16:00 часа на 01.02.2023 г.  

 

4. Участниците могат да направят оглед на обекта, със собствен превоз,  всеки работен ден 

до 16:00 часа на 01.02.2023год. Огледът се извършва в присъствие на представител от ТП  „ДГС- 

Широка лъка”. 

 

              5.Офертите следва да бъдат съобразени с одобрената  от Директора на ЮЦДП Смолян, 

спецификация за Обектите при начална цена за извършване на услугата в размера, посочен в 

табрлицата по т.1.  

Определям краен срок за изпълнение на възложените дейности в обектите, съгласно 

посоченото в таблицата по т.1. 

 Забележка:   Участникът няма право да използва подизпълнители при извършване на 

дейностите по възложената услуга.  

 

6. Участник в открития конкурс може да бъде всяко заинтересовано юридическо лице 

или едноличен търговец, притежаващ единен идентификационен код от регистрация в Република 

България, или данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в 

случаите, когато кандидата е чуждестранно лице, както и техните обединения. 

До участие в открития конкурс се допускат изброените лица, които отговарят и на 

следните условия:  

6.1. Да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за:  

• престъпления против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ;  

• престъпления против стопанството по чл. 219 – 260 от Наказателния кодекс;  

• подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  

• участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс ;  

6.2. Да не са обявени в несъстоятелност и не са в производство по несъстоятелност;  

6.3. Да не са в производство по ликвидация;  

6.4. Да не са свързани лица по смисъла на §1, т.15 от допълнителната разпоредба на Закона 

за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) 

с директора на ЮЦДП-Смолян и ТП „ДГС-Широка лъка“;  

6.5. Да нямат сключен договор с лице по чл. 68 ЗПКОНПИ;  

6.6. Да не са лишени от право да упражнява търговска дейност;  

6.7. Да нямат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган;  



6.8. Да нямат парични задължения към Южноцентрално държавно предприятие -  Смолян и 

неговите териториални поделения (ДГС/ДЛС);  

6.9.Да притежават удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по 

чл.241 от ЗГ за дейността „добив на дървесина” и удостоверение за регистрация на 

управителя/член на управителния орган или на наетия лицензиран лесовъд в публичния регистър 

на ИАГ за извършване на лесовъдска практика, съгласно чл.235 от ЗГ за дейността „планиране и 

организация на добива на дървесина”; 

6.10. Да отговарят на техническите и квалификационните изисквания за извършване на 

дейността в обектите, а именно: 
Обект 

№ 

Отдел/ 

подотдел 

Прогноз

но 

количес

тво 

дървеси

на 

КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ 

 

ТЕХНИЧЕСКО 

ОБОРУДВАНЕ 

Животи

нска 

тяга за 

извоз 

на 

дървен 

материа

л – бр. 

животн

и 

„Секач – 

Моторист“ 

Извозвач 

животинска 

тяга 

Водач 

на 

горска 

техника 

Специализирана 

горска техника за 

извоз на 

дървесина 

Бензино 

– 

моторен 

трион 

(БМТ) 

2306 

118„и1“ 

118„к1“ 

118“л1“ 

1271 2 2 1 1 2 2 

2307 
118„р1” 

118„с1”  490 2 2 1 1 2 2 

2308 

 

136“б“ 

 
142 2 1 1 1 2 1 

2309 

 

136“в“ 125 2 1 1 1 2 1 

 

6.10.1. Да имат сключени трудови договори минимум с двама мотор – секачи, притежаващи 

свидетелство за правоспособност за работа с БМТ и храсторези, един/двама извозвачи и един 

тракторист, притежаващ свидетелство за правоспособност за работа с колесни и верижни трактори 

и/или с горска техника (съобразно посочения брой в съответния обект от таблицата по-горе); 

6.10.2. Да притежават необходимата техника за осъществяване дейностите по добив на 

дървесина, а именно минимум два броя бензиномоторни триони и един брой 

специализиран/приспособен трактор. 

6.10.3. Да притежават един/ два коня за извършване на извоз чрез животинска 

тяга(съобразно посочения брой в съответния обект от таблицата по-горе).  

6.11. Да са извършили оглед на обекта, за който участват;  

6.12. Да са представили оферта в съответствие с изискванията на документация за участие в 

конкурса;  

6.13. Да са представили изискуемите документи, съгласно конкурсните условия; 

6.14. Да са внесли пълния размер на определената парична гаранция за участие за 

обекта/ите, за който/които подава оферта.  

Условията за участие в открития конкурс, посочени в предходната т.6. от 6.1 до 6.8 вкл., се 

отнасят за управителите или за лицата, овластени по реда на Търговския закон  за съответния вид 

търговец да представляват търговеца, а именно: 

- при едноличен търговец – за физическото лице – собственик; 

- при събирателно дружество – за съдружниците, освен ако в дружествения договор не е 

предвидено друго; 

- при командитно дружество – за неограничено отговорните съдружници; 

- при дружество с ограничена отговорност – за управителя или за всеки от управителите, ако 

са повече от един; 

- при еднолично дружество с ограничена отговорност – за управителя или за всеки от 

управителите, ако са повече от един; 

- при акционерно дружество – за членовете на Съвета на директорите/Управителния съвет 

или за изпълнителните членове, на които е възложено представителството; 

- при комендитно дружество с акции – за членовете на Съвета на директорите или за 

изпълнителните членове, на които е възложено представителството. 



 Когато участникът е АД, условията за участие в конкурса, посочени в предходната т.6.1. и 

т.6.6. се отнасят за всички членове на СД/УС (чл.18, ал.4, т.5 от Наредбата). 

Всеки участник при изготвяне на документите си за участие в конкурса трябва да се придържа 

точно към обявените от възложителя условия.  

 

7.   Необходими документи за участие:  

  За да бъдат допуснати до участие в открития конкурс, участниците трябва да депозират в 

деловодството на ТП  “ДГС-Широка лъка” запечатан непрозрачен плик-оферта, в който 

задължително се съдържат следните документи: 

7.1. Заявление по образец, съдържаща и опис на представените документи (Приложение 

№1)- представя се в оригинал;  

7.2. Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти по 

образец (Приложение №2)- представя се в оригинал;  

7.3. Плик с надпис  „Ценово предложение”, наименованието на участника и номера на 

обекта, за който участника подава оферта, в който е поставено ценовото предложение (оферта) по 

образец (Приложение №3)- представя се в оригинал;  

7.4. Нотариално заверено пълномощно – в случай, че кандидатът се  представлява от 

упълномощено лице – представя се в оригинал или копие, заверено от участника. 

 

8. Определям срок до 16:00 часа на 01.02.2023 год. за подаване на оферти от лица, които 

желаят да участват в открития конкурс.  

 

   9. Предоставям пълен електронен достъп до документацията за участие на всички 

заинтересовани лица. Документацията за участие да се публикува на интернет-страницата на ТП 

„ДГС – Широка лъка” и на Южноцентрално държавно предприятие – Смолян на адреси: 

http://ucdp-smolian.com и http://  ucdp-smolian.com/?page_id=7592&lang=bg.  

 
Лицата, желаещи за участват в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет 

страниците без заплащане или да я закупят от ТП „ДГС – Широка лъка”  всеки работен ден до 

16:00 часа на 01.02.2023 г., срещу представяне на платежен документ за внесени невъзстановими 

20 /двадесет/ лева без ДДС, по следната банкова сметка:  

IBAN: BG60IABG 7491 1001 7745 00, BIC: IABGBGSF  
при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД, клон Широка лъка. 

 

 IІ. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на участника, номер на обекта, адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Срока на валидност на 

офертата следва да бъде не по-кратък от 90 календарни дни от крайния срок за получаване на 

офертите за насрочената първа дата за провеждане на процедурата. 

 

 ІІІ. В плика по т.7 се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно 

цитираната точка, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, 

наименованието на кандидата и обекта, за който той подава оферта. Пликът „Ценово 

предложение” съдържа попълнено и подписано ценовата оферта на участника. 

 

 ІV. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на 

приносителя се издава документ. 

 

 V. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на участниците оферти, 

които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен 

или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т.ІV. Възложителят няма право 

да отказва приемането на оферти, подадени в срок и отговарящи на изискванията, посочени в 

настоящата документация. 

 

 VІ.До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 
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 VІІ. Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта, в която обаче 

може да заяви участие само за един, за няколко или за всички обекти. Участникът може да 

подава само едно ценово предложение за избрания/те от него обект/и включени в търга, като 

ценовите предложения се изготвят поотделно за всеки обособен обект. 

 

 VІІІ. Непредставянето на някой от гореописаните документи или установяването, че даден 

документ е с невярно съдържание или е некоректно попълнен е основание за   отстраняване от 

участие в конкурса. 

 

 ІХ. Когато участник в конкурса представи копие от документите, трябва да има готовност 

да представи оригиналите на комисията за сравнение. 

 

 Х. Разноските по изготвяне на документи за участие и оферта и предаването им е за сметка 

на участниците. ТП „ДГС – Широка лъка” не заплаща тези разноски, независимо от изхода на 

конкурса. Представените оферти ведно с документите към тях не се връщат на участниците. 

При отварянето на пликовете с Оферти имат право да присъстват представители на 

участниците. Мястото за провеждане на открития конкурс е в административната сграда на ТП 

„ДГС – Широка лъка” – с. Широка лъка, ул. “Перелик” № 1. 

Когато за един Обект има само едно редовно подадено предложение (оферта), с валидно 

доказани факти и обстоятелства от заложените изисквания, то участникът се определя за 

изпълнител за Обекта, ако предложената от него цена не е по-висока от началната цена обявена от 

Възложителя. 

 

ХІ. Критерий за оценка на участниците: НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА  

 В случай че двама или повече участници са предложили еднаква цена, спечелилият 

кандидат се определя съобразно времето на подаване на офертата.  

Не се отваря пликът с надпис „Ценово предложение” на участник, който е отстранен от по-

нататъшно участие в открития конкурс. 

Предложения, подадени в плик „Ценово предложение”, които не отговарят на 

предварително обявените от възложителя критерии, не участват в класирането.  

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на участниците, 

който се предава на възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация, събрана в хода 

на провеждането на открития конкурс. 

Заседанията на комисията до изготвянето на протокола са публични.  

С участника, определен за изпълнител ще бъде сключен договор за възлагане на услугата 

при условията на чл.35, ал.5, 8 и 9 от Наредбата. 

 

 ХІІ. Преди сключване на договора се внася гаранция за изпълнение, която е в размер на 

5% от общата достигната стойност за обекта. Същата следва да бъде внесена, респ. предоставена 

под формата на парична сума или банкова гаранция по избор на участника-определен за спечелил 

конкурса.  

 

ХІІІ. Настоящата заповед да бъде публикувана най-малко 15 дни преди крайния срок за 

подаване на оферти в интернет страницата на ТП „ДГС-Широка лъка” и на ЮЦДП гр. Смолян.   

 

 ХІV. Утвърждавам документациите, които са неразделна част от настоящата Заповед за 

провеждане на процедурите. 

 За повече информация – Красимира Генкова – юрисконсулт при ТП „ДГС – Широка лъка“ 

на тел. 0889251769 и/ или инж. Радка Кехайова – старши лесничей при ТП „ДГС – Широка лъка”  

на тел.: 0887698014 
 

 

 

                         ДИРЕКТОР ТП „ДГС-ШИРОКА ЛЪКА” :……...……/п/....……........ 

                                                                                                            /инж. Тодор Кушлев/ 

 

 

Щ *налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия 

         регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


