
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ – ГР. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШИРОКА ПОЛЯНА“ 

гр. Батак  п.к. 4580, м. Широка поляна, тел. 0885 503 127, 

email: dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com 

 

                                           З  А  П О  В   Е   Д  

№З-36-24 / 11.01.2022г. 

 

На основание чл.15, ал.3 и ал.4  във връзка с  чл.2, т.2, чл.10, ал.1, т.1, чл.12, ал.1  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,наричана за краткост 

„Наредбата” и Заповед №487/30.12.2021 г.   на Директора на ЮЦДП – гр. Смолян 

                                                                                      О Т К Р И В А М: 

                 Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в 

териториалният обхват на ТП ДЛС „Широка поляна” при следните условия: 

1.Възложител:ТП  ДЛС „Широка поляна” 

2. Вид на процедурата: ОТКРИТ КОНКУРС.  

3.Предмет на процедурата:  сеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на 

асортименти дървесина, които се добиват  и продават на територията на ЮЦДП, гр.Смолян, 

утвърдена със заповед №401/01.11.2022г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен 

склад и рампиране на отсечена дървесина в обект с №2208     в териториалния обхват на дейност 

на ТП ДЛС”Широка поляна” с начални цени и гаранции за участие както следва: 

 

Обект 

№ 
Отдели, подотдели 

Дървесен 

вид 

Прогнозн

о 

Количество 

дървесина, 

куб.м. 

Горна 

граница на 

предлагана

та цена в 

лева без 

ДДС 

Гаранция 

за участие, 

лв. 

 №2208 117”з” 
см/бб 442,00 12 639,81 631,99 

  Общо: 442,00 12 639,81 631,99 

 

3.1. Гаранциите за участие са определени в т.3 от настоящата заповед. 

3.2. Гаранцията за участие в конкурса, определена при условията на чл. 9a, ал. 2 от Наредбата за 

обекта, следва да се представи от участниците във формата на парична сума и в размери, съответстващи 

на посочените в таблицата по т.3 от настоящата заповед за съответния обект. 

Определената гаранция за участие в конкурса, трябва да е постъпила по сметка на ТП ДЛС”Широка 

поляна”: BG 25 CECB979010F2068700; BIC:CECBBGSF  при ЦКБ АД клон гр.Пещера, не по-късно 

от 16:00ч. на  27.01.2022г. включително. 

Внесените гаранции за участие в конкурса да се освобождават, респ. задържат по реда и условията 
на чл.31 и чл.32 от „Наредбата“ . 

       4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5%(пет на сто) от достигнатата при провеждане 

на конкурса цена за обекта. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

1.парична сума, внесена по сметка на Възложителя. Когато определеният за изпълнител е избрал гаранцията 

mailto:dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com


за изпълнение да бъде под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно 

или частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение. 

2.банкова гаранция, учредена в полза на Възложителя. Когато участникът, определен за спечелил конкурса  

Избере да представи гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в същата следва 

да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима в полза на ТП ДЛС „Широка поляна”, да има срок на 

валидност не по-малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, както и че същата се 

освобождава след изрично писмено известие от директора на ТП ДЛС „Широка поляна”. 

Условията и сроковете за задържане, респ.освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и заплащане на 

неустойките се уреждат в договора. 

        Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде внесена  по сметка на ТП ДЛС”Широка 

поляна”: BG 25 CECB979010F2068700; BIC:CECBBGSF  при ЦКБ АД клон гр.Пещера 

 

5. 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 27.01.2022 

г. като осигури за своя сметка превоз в присъствието на представител на ТП ДЛС “Широка 

поляна” 

Разходите за огледа на Обектите са за сметка на участника. 

6. Срок на изпълнение:  

 

Обект 2208 - За сеч и извоз до 30.06.2022 год., краен срок на договора - датата на 

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

           7.Място за изпълнение на поръчката: 

В горски територии - държавна собственост, в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС”Широка 

поляна”. 

 

Обект № 2208     с отдел     - 117”з” 

 

съгласно Технологичният план, съобразно чл. 53 от „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в 

горите". 

8. Условия за допускане  до участие в процедурата: 

До участие в конкурса  се допускат търговци които отговарят  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 нает 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 са реабилитиран, 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 и участие в организирана 

престъпна група по чл.321 и чл.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 допълнителната разпоредба Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) с 
директора на ЮЦДП-Смолян и ТП ДЛС”Широка поляна“;  

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

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

8.8. Да няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен 
държавен орган;  

8.9. Да няма парични задължения към „ЮЦДП” гр. –Смолян и териториалните поделения в обхвата на 

предприятието,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;  



Изискванията по точки 8.2, 8.5 и 8.7 се отнасят за управителите или за лицата, които 

представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава 

членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран. 

Изискванията по точки 8.3, 8.4, 8.6, 8.8 и 8.9.  се отнасят за търговеца, а отсъствието на тези 

обстоятелства се декларира от управителите или лицата, които представляват участника, 

съгласно Търговския закон или законодателството на държава членка на ЕС, или  на друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където 

участника е регистриран или упълномощено от тях лице. 

 

8.10 Да е извършил оглед на отделите/подотделите включени в обектите, да се е запознал с вида и 

начините за извършване на плануваните дейности  предмет на конкурса; 
8.11. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документация за участие в конкурса;  

8.12. Да е представил изискуемите документи, съгласно условията; 

8.13. Да е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за участие за обекта, за който 
участва.  

8.14. Не използва подизпълнители при извършване на дейностите по възложената дейност;  

8.15. Да разполага с минимален квалифициран персонал и минимални технически възможности за 

изпълнение на дейностите, както следва: 
 

Обект № КЛАСИФИЦИРАН 

ПЕРСОНАЛ 

    ТЕХНИЧЕСКО 

ОБОРУДВАНЕ 

 

 

2208 

секач- 

моторист 

извозвач- общ 

работник 

тракторист Специализирана 

горска техника 

Животинс- 

ка тяга 

БМТ 

 2 2 1 1 2 2 

 

В 5-дневен срок от влизането в сила на заповедта за определяне на изпълнител, а в случай 

на допуснато предварително изпълнение – в 5-дневен срок от издаването на заповедта, 

определеният за изпълнител участник следва да представи на възложителя всички документи, 

доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, които е декларирал, а 

именно: 

За механизираната техника и животинска сила следва да се представят: 

А) Заверено от участника копие на договор за наем/ закупуване на лизинг, ако техниката е 

наета/закупена на лизинг и  договор за наем  и/или договор за лизинг на коне. 

Б) Заверено копие от документ за регистрация на техниката, с която ще се изпълнява 

дейността, в зависимост от вида на техниката, съгласно действащото законодателство и 

документ за собственост на конете. 

В) Заверено копие от документ за техническа изправност на специализирана техника, с 

която ще се изпълнява дейността. 

Забележка: В документите по буква Б) трябва да е виден собственика на техниката и на 

конете. 

 

За наетите на трудов договор лица – справка от НАП за действащите трудови договори на тези 

лица, с дата на издаване от НАП до един месец преди датата на провеждане на конкурса. 

Към справката се представят заверени копия от “свидетелства за правоспособност” за работа 

със съответния вид техника, съгласно Закона за регистрация за земеделска и горска техника и 

подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тази дейност. 
Забележка: Не се допуска сключване на договор с избран изпълнител, който доказва правоспособността 
на назначените от него работници с удостоверения за: разред, квалификация и др. Ще бъдат признавани 

само „Свидетелства за правоспособност“. 

 



           Участниците нямат право да използват подизпълнители при извършване на дейностите. 

Това изискване се поставя на основание чл. 13, ал. 2 от „Наредбата“, която разпоредба дава право 

на Възложителя да поставя ограничителни изисквания. 

          Не се допускат до участие в процедурата участници: 

- които не са представили някои от изискуемите документи по чл. 18 от Наредбата 
- за които се установи невярно деклариране на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата 

- които са представили оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя. 

          Когато участник в процедурата е чуждестранно юридическо лице, документите, които са на чужд 
език, се представят в официално заверен превод. В случай че към представените документи не е 

приложен официален превод на български език, участникът се отстранява от участие. 

         9. Срок на валидност на ценовите оферти:  90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок за 

получаване на оферти в ловното стопанство.  

      10. Участниците могат да подават оферти за един или повече обекти. 

        11. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на конкурсните документи 

за участие: 

   а) конкурсните документи се получават от деловодството на ТП ДЛС ”Широка поляна” на адрес 

гр.Батак, м.Широка поляна, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16.00 ч.,  с краен срок до 14:00 часа на 

27.01.2022г. включително, срещу заплащане на цена от двадесет-20,00 лв. без ДДС за всеки отделен 

обект, която се внася в брой в касата на ТП ДЛС”Широка поляна”  или може  да се изтегли без 

заплащане от интернет страницата на ЮЦДП – гр. Смолян в раздел „Профил на купувача” 

https://ucdp-smolian.com/bg/1641909994.html 

 

       12. Критерий за оценка на офертите: 

“НАЙ-НИСКА” предложена цена за изпълнение на възложените дейности по ползване на 

дървесината за съответния Обект. 

 
       13.Офертите се подават в деловодството на ТП ДЛС”Широка поляна” всеки работен ден от 08:00 ч. 

до 16.00 ч. с краен срок 15:00 часа  на 27.01.2022г.  

 

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

а)  дата за провеждане на открития конкурс е от 10:00ч. на 28.01.2022 г., в 

административната сграда на ТП ДЛС „Широка поляна”,гр. Батак,  м.Широка поляна; 

 
Определям лице за контакт и предоставяне на информация по провеждане на конкурса: -   

инж. Исмаил Али – главен инженер в ТП ДЛС”Широка поляна” -  тел: 0886060089. 

 
 15. Упълномощавам Дафинка Балабанова – „деловодител - човешки ресурси“  в ТП ДЛС „Широка 

поляна“, да приема подадените от участниците оферти за участие в конкурса и издаде документ, на 

който е отбелязан входящият номер, дата и час на постъпване на офертата от участника и да води 
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 ДЛС „Широка поляна“ до часа обявен за провеждане на 

конкурса. 
 

16. Утвърждавам, документация за провеждане на открития конкурс за обект №2208, която е 

неразделна част от настоящата заповед. 

17. Възлагам на Елена Вранчева – „лесничей“ в ТП ДЛС „Широка поляна“ да организира 

публикуването на настоящата заповед ведно с утвърдената тръжна документация най-малко в 

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

https://ucdp-smolian.com/bg/1641909994.html


интернет страницата на „ЮЦДП” – гр.Смолян и на ТП ДЛС „Широка поляна“, както и да постави 

същата на видно място в сградата на ТП ДЛС „Широка поляна“. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд– 

гр.Пазарджик, съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от 
публикуването й. 

Препис от настоящата заповед да се връчи на упоменатите по горе длъжностни лица за сведение и 

стриктно изпълнение.  

 

 

 

                                       Директор:…………/п/*……......... 

                                                          /инж.Паун Власев/ 
 

Налице е положен подпис , като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент(ЕС) 2016/679) 
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