
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” 

ТП  „ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО  ЗЛАТОГРАД” 
ПК 4980; гр. Златоград, ул. „Г. С. Раковски” № 33, тел: 0876559544, e-mail : dgszlatograd@ucdp-smolian.com 

 

 

З А П О В Е Д 
 

№ 3-09-7/ 16.01.2023 год. 

гр. Златоград 
 

 

На основание чл. 2, т. 2, чл. 12, ал. 1, т.1 и чл. 15, ал. 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 /Обн. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г., изм. и 

доп. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г./ и в изпълнение на Заповед № 3-01-530/15.12.2022 година на Директора 

на „Южноцентрално държавно предприятие” – гр. Смолян, 
 

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М : 
 

1. Откривам процедура „открит конкурс” за възлагане на следните лесокултурни дейности, 

предвидени в чл. 10, ал. 1, т. 9 и 10 , и във връзка с чл. 10, ал. 2, ал. 3, ал. 5 при условията и реда на чл. 

15, ал. 3 и ал. 4 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, наричана по-долу за краткост Наредбата, на територията на ТП „ДГС Златоград”, гр.Златоград 

с начални цени без ДДС в ОБЕКТ № 2023-1 с предмет на дейност: „Попълване и отглеждане на 

горски култури, на територията на ТП „ДГС Златоград”, в ОБЕКТ № 2023-1”, както следва: 

 

Лесокултурна 

дейност 
Отдел/подотдел 

М
я

р
к

а
 

Количество 

Начална 

цена без 

ДДС, лв. 

Гаранция 

за участие 

– лв. 

Срок за изпълнение           

/от дата до дата/ 

І. ПОПЪЛВАНЕ НА  КУЛТУРИ: 

1. Ръчно садене  на  

иглолистни и 

широколистни 

фиданки в цепнатини 

с подобрен меч на 

Колесов и садилно 

колче 

374з, 501г, 190м, 

485г, 506а, 197а, 

255а 

100 

бр. 
46,25 2997,15  01.03-30.03.2023г. 

ІI. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ: 

ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ 

1. Окопаване на 

горски култури в 

площадки 30 / 30 см 

59ж, 88д, 161ф, 

163е, 164п, 167д, 

167и, 190к, 190м,  

260ж, 535л, 342б, 

345и, 374з, 482и, 

501г, 153з, 159а, 

189а, 189в, 174т, 

187в, 190м, 234г, 

304е, 485г, 506а 

100 

бр. 
425,00 15493,35  01.05-15.06.2023г. 

ВТОРО ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ 

mailto:dgszlatograd@ucdp-smolian.


1. Отглеждане чрез 

изрязване плевели със 

сърп, когато не се 

плеви и разрохква 

59ж, 88д, 161ф, 

163е, 164п, 167д, 

167и,1 90к, 190м, 

260ж, 535л, 342б, 

345и, 374з, 482и, 

501г, 153з, 159а, 

189а, 189в, 174т, 

187в, 190м, 234г, 

304е, 485г, 506а, 

дка 91,00 9831,96  01.10.-30.11.2023г. 

2. Отглеждане на 

култури чрез изсичане 

на издънки до 3-год. 

възраст с ръчни 

инструменти 

59ж, 88д, 161ф, 

163е, 164п, 167д, 

167и, 190к, 190м, 

260ж, 535л,342б, 

345и, 374з, 482и, 

501г, 153з, 159а, 

189а, 189в, 174т, 

187в, 190м, 234г, 

304е, 485г, 506а, 

дка 51,00 8711,24  01.10.-30.11.2023г. 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 2023-1 37033,70 1851,69 01.03.2023г. – 30.11.2023г. 

 

1. Стойността на обекта е общо: 37 033,70 лв. ( тридесет и седем хиляди тридесет и три лева и 

седемдесет стотинки) без ДДС.  

2. Гаранция за участие:  

2.1. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 5% (пет процента) от общата прогнозна 

стойност, определена в абсолютна сума в размер на 1851,69 лв. (хиляда осемстотин петдесет и един 

лева и шестдесет и девет стотинки). Гаранцията за участие се представя единствено под формата на 

парична сума, внесена по сметка на възложителя - IBAN: BG47IABG74915001305700, BIC: IABGBGSF 

при банка „Интернешънъл Асет Банк” АД – клон Смолян – филиал Златоград. Гаранцията за 

участие следва да бъде внесена по посочената банкова сметка до 17:00ч. на 06.02.2023г. 

2.2. Внесените гаранции за участие в конкурса да се освобождават, респективно задържат по 

реда и условията на чл. 31 и чл. 32 от Наредбата. 

3. Гаранцията за изпълнение е 5% (пет процента) от достигнатата при провеждане на конкурса 

цена. Представя се в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на ТП „ДГС Златоград” 

или банкова гаранция по избор на кандидата, определен за изпълнител. Когато кандидат, 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 Златоград“, както и да има срок на валидност не по-малко от 30 дни след приключване 

изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от 

кандидата, определен за изпълнител. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на 

гаранцията за изпълнение, както и заплащане на неустойките се уреждат в договора. 

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 или частично изпълнение на 

задължението за внасяне на гаранция за изпълнение. 
3.1. Гаранциите за участие и/или изпълнение, представени под формата на парична сума се 

внасят по банков път по сметка на ТП „ДГС Златоград”: IBAN: BG47IABG74915001305700, BIC: 
IABGBGSF при банка „Интернешънъл Асет Банк” АД - клон Смолян – филиал Златоград. 

4. Краен срок за изпълнение на възложените дейности:  30.11.2023 год. 
5. Срок на валидност на офертите - 90 календарни дни. 
6. Класирането на офертите ще се извършва въз основа на следния критерий: икономически най-

изгодна оферта. 

7. Условия за допускане на участниците до участие в конкурса: 

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: 

7.1. Притежават удостоверение за регистрация в публичния регистър на Изпълнителна агенция по 

горите 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. 

7.2. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 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 ; 

7.3. Да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност. 

7.4. Да не е в производство по ликвидация. 



7.5. Да не е свързано лице 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 Златоград”;   

7.6. Да няма сключен договор с лице по чл. 68 ЗПКОНПИ.  

7.7. Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност.  

7.8. Да няма парични задължения към държавата и Южноцентрално държавно предприятие гр. 

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

Изискванията по точки 7.2, 7.5  и 7.7  се отнасят за управителите или за 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.  

Изискванията по точки 7.3, 7.4, 7.6 и 7.8 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. 
7.9. Извършил е оглед на отделите/подотделите, включени в обекта и се е запознал с вида и 

начините за извършване на плануваните дейности, предмет на конкурса. 

7.10. Представил е оферта в съответствие с изискванията на документация за участие в конкурса. 

7.11. Представил е изискуемите документи, съгласно конкурсните условия. 

7.12. Внесъл е пълния размер на определената парична гаранция за участие, посочена в т.2.1. от 

настоящата заповед. 

7.13. Не използва подизпълнители при извършване на дейностите по възложената дейност. 

7.14. Няма непогасени задължения към ЮЦДП и неговите териториални поделения. 

7.15. Разполага с минимални технически възможности за изпълнение на дейностите, както следва: 

5бр. меч на Колесов; 5 бр. сърпове, 5 бр. кирки, 5 бр. мотики и 5 бр. брадви. 

7.16. Кандидатите могат да подават само по една оферта за обекта. 

8. Кандидатите за участие в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет 

страницата на Възложителя  без заплащане или да я закупят от касата в ТП „ДГС Златоград” всеки 

работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа, до 16.00 часа на 06.02.2023 г., като цената на конкурсната 

документация за участие е 10.00 (десет) лв. без ДДС.  

9. Офертите на участниците в конкурса се подават в деловодството на ТП „ДГС Златоград” всеки 

работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа, до 17.00 часа на 06.02.2023 г. 

10. Конкурсът ще се проведе на 07.02.2023г. в административната сграда на ТП „ДГС Златоград” 

от 10.00 часа.  

При откриване на процедурата присъствието на кандидатите или на техни  упълномощени 

представители не е задължително. 

11. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа, до 16.00 

часа на 06.02.2023 г. с представител на ТП  „ДГС Златоград”. Разходите за огледа са за сметка на 

кандидата. 

12. Определеният за изпълнител кандидат сключва писмен договор за възлагане на дейността с ТП 

„ДГС Златоград”. 

13. Определям лице за контакти – Асен Даскалов – зам.директор; тел. 0887551159. 

14.Утвърждавам конкурсната документация, която представлява неразделна част от настоящата 

заповед. 

Заповедта да се изпрати на ЮЦДП – гр.Смолян за публикуване в интернет страницата на ДП най-

малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите, както и да се постави на видно място в 

сградата на ТП „ДГС Златоград” за сведение на заинтересованите лица. 

  

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Асен Даскалов - зам. Директор на ТП „ДГС 

Златоград”. 
 

 

                Директор ТП  „ДГС Златоград” : ….../п*/…....…  

                                                                                                               / инж. Съби Димитров / 

 

 
 

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

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
 


