
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  -   ПАЗАРДЖИК 
     4400 Пазарджик, бул.”Ал.Стамболийски” 50, тел.: 444 099, факс: 444 075, е-mail:dgspazardjik@ucdp-smolian.com 

 

З А П О В Е Д 
    З -16-260/25.11.2022 г. 

гр.Пазарджик 

 

На основание   чл. 174, ал. 2 от ЗГ и чл. 10, ал.1, т.1, чл.12, ал.1, т.1,  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” във връзка с разработен, предложен и одобрен График за предоставяне 

извършването на услугите: ”Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до 

временен склад” от Обект № 2302 на територията на ТП ДГС Пазарджик и съгласно Заповед 

№ 487/30.12.2021 г. на Директора на ЮЦДП – Смолян,  
 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Насрочвам за провеждане Открит конкурс по реда на Раздел ІІ 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”,  като 

определям срок до 16:00 часа на 14.12.2022 г. за подаване на Оферти от участниците, които 

желаят да осъществят услугите: ”Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина 

до временен склад” от Обект 2302 с отдели, количество и дървесен вид и начална цена, както 

следва: 

 

Обект №…  
 Отдел, 

Подотдел  
Дървесен вид 

Категории дървесина 

ЕДРА СРЕДНА ДРЕБНА ДЪРВА ОБЩО 

куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обект 

№ 2302 

271 д; 271 з 

273 к 

     бук; з.дъб 

габър; бреза 
292,00 71,00 21,00 428,00 812,00 33802,31 

 

1.1. Добива  на дървесината – предмет на конкурса ще се извършва съгласно Спецификация 

за размерите и качеството на дървесината, които се добиват и продават на територията на 

ЮЦДП, гр. Смолян- приложена към настоящата заповед. 

1.2. Мястото на извършване на дейността са територии на ТП ДГС Пазарджик съгласно 

утвърдени технологични планове, неразделна част от документацията. 

1.3.  Критерий за оценка на офертите: НАЙ-НИСКА ЦЕНА. 

1.4. Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-кратък от 90 календарни дни от 

крайния срок за подаване на офертите. 

2.  Офертите следва да бъдат съобразени с одобрен от Директора на ЮЦДП Смолян, 

График за Обект № 2302 с посочената в следната таблица начална цена за извършване на 

услугите /посочената цена е без ДДС/, за количество дървесина както следва: 

 
 

Обект Количество в куб.м.  
Начална цена в лв. без 

ДДС 

1 2 3 

Обект № 2302 812,00 33802,31 

 

Участниците не могат да правят валидни предложения с цени над посочената начална 

цена за обект.  



 

2.1. Срок за изпълнение на възлаганите дейности: 

Крайния срок за сеч  и извоз за обектите  е  при следния график по тримесечие: 

 

ОБЕКТ 

№  
Отдел, 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ ОБЩО 
куб.м. 

Срок за сеч 

и извоз 

 Срок на 

Договора 

I II III IV   

Обект 

№ 2302 

271 д; 271 з 

273 к 
50 200 412 150 812,00 

 

31.12.2023 г. 
 

31.01.2024 г. 

 

3. Участниците следва да внесат предварително гаранция за участие в процедурата /5% от 

началната цена за обекта/, както следва: 

 

Обект №  
Размер на гаранцията за 

участие в процедурата  в лв 
лв. 

Обект № 2302 1690,00 

Определената гаранция за участие в процедурата е вносима по сметка на ТП ДГС 

Пазарджик  - IBAN: BG10 СЕСВ 9790 10F7 1120 00, BIG: СЕСВ BGSF при 

Централна Kооперативна Банка, клон гр.Пазарджик, всеки работен ден и трябва реално 

да е постъпила по посочената сметка до 16:00 часа на 14.12.2022 г. 

Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5% от  

достигната стойност на обекта. 

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

определения за изпълнител: 

1. парична сума, внесена по сметка на възложителя,; 

2. банкова гаранция, учредена в полза на възложителя, 

В представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава 

само след писмено известие от възложителя. 

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

формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно 

изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение. 

4.Оглед на отделите включени в обектите може да се извърши в присъствието на 

служител на ТП”ДГС Пазарджик” всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00 ч, краен срок до 

14.12.2022 г. включително. 

Разходите за извършване на огледа са за сметка на участника. 

Огледът на обекта не е задължителен, както и не е основание за отстраняване от 

участие на участник, който се е регистрирал да участва в електронен търг за продажба 

на стояща дървесина на корен.  
 

5. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА. 

При открития конкурс всеки участник има право да присъства лично или чрез 

упълномощен представител след представяне на документ за самоличност и/или пълномощно 

от представлявания – когато е приложимо. 

1.Право на участие имат участници, които отговарят на следните изисквания: 

 

1.1.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; 

1.2. Да не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3. Да не е в производство по ликвидация; 

    1.4. Да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на 

ЗПКОНПИ с директора на ЮЦДП Смолян и на ТП ДГС Пазарджик. 



    1.5. Да не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ. 

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

1.7. Да няма парични задължения към държавата и „Южноцентрално държавно 

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

1.8. Да е извършил оглед на дървесината от отделите/подотделите, включени в обекта, за 

която участва; 

1.9. Да е представил изискуемите документи, съгласно тръжните условия; 

1.10. Да е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за участие за обекта, за 

който участва. 

1.11. Участникът трябва да е вписан в публичния регистър към Изпълнителната агенция по 

горите по чл. 241 от ЗГ за дейността „добив на дървесина”. 

1.12. Да декларира, че отговаря на квалификационните и технически изисквания за 

извършване на ползването на дървесината. 

 

З А Б Е Л Е Ж К А!!! Липсата на което и да е от тези условия следва да се приема 

като основание за недопускането на участника  до участие в открития конкурс.  
 

    2. Всеки участник може да подава оферта само за един, за всички  или за повече от един 

обект, предмет на открития конкурс. 

 3. Участниците не могат да използват подизпълнители. 

 4. Всеки участник при изготвяне на офертите за участие в открития конкурс трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. 

 5. До изтичането на срока за подаване на офертите за участие в открития конкурс всеки 

участник може да ги оттегли, промени или допълни; 

 

6. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТИЯ КОНКУРС; 

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. МЯСТО ДЕН И ЧАС ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС 

 

6.1. Участниците в открития конкурс могат да изтеглят документацията от интернет 

страницата на ТП ДГС Пазарджик без заплащане или да я закупят от деловодството на ТП 

ДГС Пазарджик с адрес: бул.”Ал.Стамболийски” №50, като цената на документацията за 

всички обекти в утвърдения график е 10,00 лева без ДДС, с краен срок до 16:00 часа на 

14.12.2022 г. при закупуване. 
6.2. Място и краен срок за подаване на оферти за участие: Всеки работен ден  с краен 

срок до 16:00 ч. на 14.12.2022 г.– в деловодството на ТП ДГС Пазарджик. 

6.3. Място, ден и час за провеждане на открития конкурс: на 15.12.2022 г. в 11:30 часа  

в административна сградата на ТП ДГС Пазарджик. 

6.4.Определям лице за контакти: инж. Стоян Делиев - зам.-директор на ТП ДГС 

Пазарджик  GSM 0887266255. 

6.5. Настоящата заповед да се публикува най-малко  15 дни преди крайния срок за 

подаване на документи за участие на интернет страницата на Южноцентрално ДП. Екземпляр 

от заповедта да се постави на видно място в сградата на  ТП ДГС Пазарджик.  

  6.6. Утвърждавам документацията, която е неразделна част от настоящата Заповед за 

провеждане на процедурата. 

  6.7. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен 

съд Пазарджик, съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен 

срок от съобщаването й. 

 

ДИРЕКТОР:………/п/*…….………. 
           /инж. Гаврил Рангелов/ 
 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

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


