
 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр.СМОЛЯН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „Родопи” 
4580, гр.Батак, м.Беглика, e-mail:dgsrodopi@ucdp-smolian.com 

           З  А  П О  В  Е  Д 

 

                                     № З-22-635/07.12.2022г. 

На основание чл.2, т.2, чл.10, ал.1, т.1, чл.12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.3 и ал.4 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 (изм.и доп. в ДВ, бр.26 от 29.03.2019 г.),, и Заповед № 487 

/30.12.2021г.  на Директора на ЮЦДП – гр. Смолян 

О Т К Р И В А М: 

                 Процедура – открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски 

територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ДГС „Родопи” при 

следните условия: 

      1.Възложител: ТП  ДГС „Родопи”  

 2. Вид на процедурата: ОТКРИТ КОНКУРС.  

        3. Предмет на процедурата:  сеч, разкройване на асортименти съгласно 

Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се 

добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен 

склад и рампиране на отсечена дървесина в обект с № № 2301; 2302; 2303; 2304; 

2305; 2306; 2307; 2308; 2309; 2310; 2311 в териториалния обхват на дейност на ТП 

ДГС ”Родопи” с начални цени и гаранции за участие както следва:     
Техническо задание, както следва: 

Обект 

№ 
Отдели, подотдели 

Дървесен 

вид 

Прогнозно 

Количество 

дървесина, 

куб.м. 

Горна 

граница на 

предлаганата 

цена в лева 

без ДДС 

Гаранция 

за 

участие, 

лв. 

Обект № 2301 62 "з";1”г” бб;см 1938 91838.61 4591.93 

Обект № 2302 66 "е";1048”ж” бб;см 1322 61740.28 3087.01 

Обект № 2303 71 "и";145”е” бб; см 2027 92575.03 4628.75 

Обект № 2304 19 "л";1219”ж” бб; см 2582 120833.32 6041.67 

Обект № 2305 90 "и";1192”а” бб; см 2019 92674.11 4633.71 

Обект № 2306 

1012”ю”;1012”я”; 

1112”а” 
бб; см 2160 99453.12 4972.66 

Обект № 2307 1001”л”;1113”в” см 1963 89769.14 4488.46 

Обект № 2308 77"е";1174”ж” бб; см 2506 118217.92 5910.90 
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Обект № 2309 

1121 "г";1224”м”; 

1225”д” 
бб; см 1524 72059.12 3602.96 

Обект № 2310 

1121 "д";  1224 

"е";1224”ж” 
бб;см 1916 91336.61 4566.83 

Обект № 2311 1060”и”;1109”з”;1218”а” бб;см 1090 51213.87 2560.69 

 

3.1. Гаранцията за участие е определена в т.3 от настоящата заповед. 

3.2. Гаранцията за участие в конкурса, определена при условията на чл. 9а, ал. 2 от 
Наредбата за обекта, следва да се представи от кандидатите единствено под формата на 
парична сума и в размери, съответстващи на посочени в таблицата по т.3 от настоящата 
заповед за съответния обект по сметката на Възложителя. 

      Определената гаранция за участие в конкурса, трябва да е постъпила по сметка на 
ТП“ДГС Родопи“- IBAN BG82CECB979010E7970200 на Банка ЦКБ АД, клон 
Пазарджик до 23.12.2022г. включително. 

Внесените гаранции за участие в конкурса да се освобождават, респективно 

задържат по реда и условията на чл. 31 и чл. 32 от „Наредбата“ . 

 4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта 

Оглед на съответния обект  може да се извърши при условия и във време, както 

следва: 

- всеки работен ден от 8:00 до 16:00 с краен срок за извършване на огледа до 

14:00 ч. на 23.12.2022г., след като кандидата осигури за своя сметка превоз в 

присъствието на представител на ТП ДГС “|Родопи” 

Разходите за огледа на Обектите са за сметка на кандидата. 

5. Срок на изпълнение:  

          Обект № 2301 - За сеч и извоз за отдел 1 „г” е  до 31.05.2023 год.,  и за отд.62”з” – 

30.09.2023 год. Краен срок на договора - датата на освидетелстване на сечищата на 

отделите в обекта и изготвянето на констативен протокол. 

 

          Обект № 2302 - За сеч и извоз  за отдел 66”е” е до 31.08.2023 год., и за отдел 

1048”ж” е до 31.03.2023 год. краен срок на договора - датата на освидетелстване на 

сечищата на отделите в обекта и изготвянето на констативен протокол. 

 

          Обект № 2303 - За сеч и извоз  за отдел 71”и” е до 30.06.2023 год., и за отдел 

145”е” е до 30.09.2023 год. краен срок на договора - датата на освидетелстване на 

сечищата на отделите в обекта и изготвянето на констативен протокол. 

 

          Обект № 2304 - За сеч и извоз  за отдел 1219”ж” е до 31.12.2023 год., и за отдел 

19”л” е до 31.03.2023 год. краен срок на договора - датата на освидетелстване на 

сечищата на отделите в обекта и изготвянето на констативен протокол. 

 

 

 

          Обект № 2305 - За сеч и извоз  за отдел 90”и” е до 31.03.2023 год., и за отдел 

1192”а” е до 31.12.2023 год. краен срок на договора - датата на освидетелстване на 

сечищата на отделите в обекта и изготвянето на констативен протокол. 

 

          Обект № 2306 - За сеч и извоз  за отдел 1012”ю”;1012я е до 31.03.2023 год., и за 



отдел 1112”а” е до 31.12.2023 год. краен срок на договора - датата на освидетелстване 

на сечищата на отделите в обекта и изготвянето на констативен протокол. 

 

          Обект № 2307 - За сеч и извоз  за отдел 1001”л” е до 30.04.2023 год., и за отдел 

1113”в” е до 31.10.2023 год. краен срок на договора - датата на освидетелстване на 

сечищата на отделите в обекта и изготвянето на констативен протокол. 

 

          Обект № 2308 - За сеч и извоз  за отдел 77”е” е до 30.06.2023 год., и за отдел 

1174”ж” е до 31.12.2023 год. краен срок на договора - датата на освидетелстване на 

сечищата на отделите в обекта и изготвянето на констативен протокол. 

 

          Обект № 2309 - За сеч и извоз  за отдел 1224”м”;1225”д” е до 30.04.2023 год., и за 

отдел 1121”г” е до 30.09.2023 год. краен срок на договора - датата на освидетелстване 

на сечищата на отделите в обекта и изготвянето на констативен протокол. 

 

          Обект № 2310 - За сеч и извоз  за отдел 1224”е”;1224”ж” е до 31.05.2023 год., и за 

отдел 1121”д” е до 30.09.2023 год. краен срок на договора - датата на освидетелстване 

на сечищата на отделите в обекта и изготвянето на констативен протокол. 

 

          Обект № 2311 - За сеч и извоз  за отдел 1060”и”;1109”з” е до 30.06.2023 год., и за 

отдел 1218”а” е до 31.03.2023 год. краен срок на договора - датата на освидетелстване 

на сечищата на отделите в обекта и изготвянето на констативен протокол. 

 

 6.Място за изпълнение на поръчката: 

В горски територии - държавна собственост, в териториалния обхват на дейност на 

ТП ДГС”Родопи”. 

Обект №  2301 с отдел/подотдел -  62з;1 г 

Обект №  2302 с отдел/подотдел – 66e; 1048ж 

Обект №  2303 с отдел/подотдел – 71и; 145е 

Обект №  2304 с отдел/подотдел – 1219ж;19л  

Обект №  2305 с отдел/подотдел – 90и; 1192а 

Обект №  2306 с отдел/подотдел – 1012ю;1012я;1112а  

Обект №  2307 с отдел/подотдел – 1001л;1113в 

Обект №  2308 с отдел/подотдел – 77е;1174ж 

Обект №  2309 с отдел/подотдел – 1121г;1224м;1225д 

Обект №  2310 с отдел/подотдел – 1121д;1224е;1224ж 

Обект №  2311 с отдел/подотдел –1060и;1109з;1218а 

 

  

съгласно Техническото задание за съответния обект (приложено към 

конкурсните документи и бъдещия договор, което е неразделна част от тях) и 

Технологичният план, съгласно Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите. 

 

7.Технически изисквания: 

Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите изисквания за 

извършване на дейността по ползване на дървесината, които са определени от 

Възложителя и са посочени в „Условията за провеждане на открития конкурс и 

възлагане изпълнението на дейностите за услугата", където са указани начина и реда, 

чрез които кандидатът трябва да докаже, че притежава тези качества. 

8. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 



Право на участие в конкурса имат търговци, регистрирани в публичния регистър 

по чл. 241 ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност, 

отговарящи на следните условия: 

8.1. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по 

чл.241 от ЗГ 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; 

8.2. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 194- 217, 219-260, 301-307, 321 и 321а от 

Наказателния кодекс. 

8.3. Да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство 

по несъстоятелност;  

8.4. Да не е в производство по ликвидация;  

8.5. Да не е свързано лице по смисъла на §1, т.15 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) с 

директора на ЮЦДП-Смолян и Директора на ТП“ДГС Родопи“;  

8.6. Да няма сключен договор с лице по чл.68 от ЗПКОНПИ;  

8.7. Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

8.8. Да няма парични задължения към държавата и към ЮЦДП –

гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган;  

8.9. Да е извършил оглед на отделите/подотделите включени в 

обектите за които кандидатът участва, да се е запознал с вида и начините 

за извършване на плануваните дейности  предмет на конкурса; 

8.10. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на 

документация за участие в конкурса;  

8.11. Да е представил изискуемите документи, съгласно 

конкурсните условия; 

8.12. Да е внесъл пълния размер на определената парична 

гаранция за участие за обекта, за който участва.  

8.13. Не използва подизпълнители при извършване на дейностите 

по възложената дейност; 

8.14. Да разполага с минимални технически възможности за изпълнение на 

дейностите, както следва: 

 назначени на трудов договор лица, притежаващи необходимата 

квалификация и правоспособност за извършване на дърводобивните 

дейности; 

 наличие на собствена или наета горска техника, технически 

изправна според изискванията на българското законодателство за работа в горите или 

собствени или наети животни предназначени за извоз на дървесина за съответните 

обекти, включени в конкурса. 

В случай, че кандидатът участва за повече от един обект следва да 

представи минимални изисквания за брой назначени на трудов 

договор работници и налична техника за извършване на 

дърводобивните дейности, съобразени с обекта с най-високи 

изисквания от обектите, за които участва. 

               

        Изискванията по т.8.2, т.8.5. и т.8.7. се отнасят за управителите или за 

лицата, които представляват кандидата, съгласно ТЗ или законодателство 



на държава- членка на ЕС, или на друга държава – страна по 

споразумението за Европейското икономическо пространство, където 

кандидатът е регистриран. Изискванията по т. 8.3, 8.4, 8.6 и 8.8 се отнасят за 

търговеца, а отсъствието на тези обстоятелства се декларират от 

управителите или лицата, които представляват кандидата, съгласно 

Търговския закон или законодателството на държава - членка на 

Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, където кандидатът е 

регистриран или упълномощено от тях лице. 

 

 9. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора и банкова сметка по 

която да бъде преведена: 

 Кандитатите, определени за ИЗПЪЛНИТЕЛИ  внасят гаранция за 
изпълнение на договора в размер  на 5 %  от достигнатата цена по сметка на ТП ДГС 
”Родопи”:  

         IBAN BG82CECB979010E7970200 на Банка ЦКБ АД, клон Пазарджик, 
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми по избор на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

1.парична сума, внесена по сметка на Възложителя 

2.банкова гаранция, учредена в полза на Възложителя.  

            Когато участника, определен за изпълнител, избере да представи гаранция за 

изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в представената банкова 

гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава само след писмено известие от 

възложителя. Следва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима в полза на 

ТП ДГС „Родопи”, както и да има срок на валидност не по-малко от 30 дни след 

приключване изпълнението на договора.  

           Когато определеният за изпълнител е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под 

формата на парична сума внесена по банков път по сметка на ТП ДГС „Родопи”, внесената 

от него гаранция за участие служи за пълно или частично изпълнение на задължението за 

внасяне на гаранция за изпълнение. 

10. Срок на валидност на предложенията:  90 /деветдесет/ календарни дни, 

считано от датата на отварянето на офертите. Възложителят може да поиска от 

класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на 

сключване на договора. 

11. Критерий за оценка на офертите: 

НАЙ-НИСКА предложена цена за изпълнение на възложените дейности по 

ползване на дървесината за съответния Обект. 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на 

конкурсните документи за участие: 

            а) конкурсните документи могат да се получават от деловодството на ТП 

ДГС”Родопи” на адрес гр.Батак, м.Беглика, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16.00ч.,  

до 14:00 часа на 23.12.2022г. включително, срещу заплащане на цена от десет - 10,00 

лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на ТП ДГС ”Родопи” или по банков път по 

сметка на Възложителя, или да изтеглят документацията от интернет страницата на 

Възложителя без заплащане на следния интернет адрес: http://ucdp-smolian.com/ 

           

13.Място и срок за подаване на предложенията (офертите): 

 Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС”Родопи”, гр. Батак, м.Беглика 

всеки работен ден от 08:00 ч. до 16.00 ч.  до 14:00 часа на 23.12.2022г.  

 Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощено от него лице. Върху плика се посочват името на участника, номер на 

http://ucdp-smolian.com/


обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. В 

плика се поставят документите изискани от възложителя, съгласно чл.18 от Наредбата, 

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

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

предложение”съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на участника. 

При оформяне на офертата се прилага чл. 19 от Наредбата. 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. 

 Участниците могат да подават оферта за повече от един обект. 

14.  Време,  място  и  час  за  разглеждане,  оценка  и  класиране  на  

подадените предложения (оферти) -  10:00ч.  на 29.12.2022г., в административната 

сграда на ТП ДГС „Родопи”.  

15.Определям лице за контакт и предоставяне на информация по 

провеждане на конкурса: - инж.Георги Домусчиев – зам.директор  при ТП”ДГС 

Родопи” или на  тел.: 0894626552. 

16. Упълномощавам Пенка Мангърова – „деловодител“  при ДГС „Родопи“, да 

приема подадените от кандидатите документи за участие в конкурса и издаде 

документ, на който е отбелязан входящият номер, дата и час на постъпване на 

офертата от кандидата и да водят надлежен Регистър на постъпилите оферти. 

    След изтичане срока за подаване на оферти приетата документация ведно с 

извлечение от Регистъра да се предадат за съхранение  в касата на ТП ДГС „Родопи“ до 

часа обявен за провеждане на конкурса. 

17. Утвърждавам, документация за провеждане на открития конкурс за обект  № 

№ 2301; 2302; 2303; 2304; 2305; 2306; 2307; 2308; 2309; 2310; 2311, която е 

неразделна част от настоящата заповед. 

18. Възлагам на Катя Тренова – „Лесничей“ на ТП“ДГС Родопи“ да организира 

публикуването на настоящата заповед в едно с утвърдената тръжна документация най-

малко в 15 (петнадесет) дневен срок, преди крайния срок за подаване на офертите за 

участие в конкурса на интернет страницата на „ЮЦДП” – гр.Смолян и на ТП“ДГС 

Родопи“, както и да постави същата на видно място в сградата на ТП“ДГС Родопи“. 

 

19. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред, съгласно чл.149, 

ал.1 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез ТП ДГС „Родопи“ пред 

Административен съд –гр. Пазарджик. 

 

Препис от настоящата заповед да се връчи на упоменатите по горе длъжностни 

лица за сведение и стриктно изпълнение.  

 

 

                                       Директор на ТП ДГС «Родопи» ……/п/………......... 

/инж.Петър Мирчев/ 

 
* /п/ - Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита 

на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


