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        „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” - ГР. СМОЛЯН 

ТП  ДГС„АКАД.НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” 

 4890, с.Хвойна, ул.„Кап. Петко Войвода”№2, e-mail: dgsnikolayhaitov@ucdp-smolian.com 
 
 

  З А П О В Е Д  
 № З-02-315 

07.11.2022 г., с. Хвойна 
На основание чл.2, т.2 и чл.12, ал.1 и във връзка с чл.10, ал.1, т.11 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. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 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.)  и  в  изпълнение на Заповед №490 

/31.12.2021 г. на Директора на ЮЦДП – гр.Смолян.  

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М : 

1. Да се проведе процедура „открит конкурс” възлагане на  лесокултурни дейности  по реда на 

чл. 12, ал. 1  и на чл. 15 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и не дървесни 

горски продукти, наричана по-долу за краткост Наредбата, включени в Обект № 2-2022  на територията 

на ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов“ .  

2. Предмет на открития конкурс по т.1 е Обект № 2-2022 включващ следните лесокултурни 

дейности -отглеждане на култури не склопени подробно изброени по вид  дейност, обем, 

стойност/начална цена/ и срок на изпълнение както следва: 

Отдел, 

подотдел  

Пло

щ, 

дка 

Един. 

мярка  

Количест

во 

Ед. цена 

на мярка      

Обща 

стойност  

к.3*к.4 

Срок за изпълнение 

(от дата до дата) 

Гаранция за 

изпълнение 

    лв./мярка лв. /без ДДС/  

1  2 3 4 5 6  

ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ ІІІ.   ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ  НЕ 

СКЛОПЕНИ-  149 Дка 

 

1. Операция: Изсичане на издънки с моторен храсторез 3-6 см.  

224-и 125 дка 36.00 65.60 2361.69 25.11-31.12  

224-м 11 дка 8.00 65.60 524.82   

228-б 13 дка 6.00 65.60 393.62   

Всичко 

1 

149 х 50.00 65.60 3280.13   

разходи с моторен храсторез     

   50.00 3.07 153.50   

Всичко 

ІІІ 

149 х   3433.63   

        

        

ОБЩО за обект № 2-2022 г.  3433.63  171.68 

3. Определям, вида и размера на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на 

договора както следва: 

3.1. Гаранция за участие, посочена в т. 2, е под формата на парична сума в размер на 171.68 лв. 

/сто седемдесет и един лев и шесдесет и осем   / която се внася по сметка IBAN:BG 26 CECB 9790 10E7 

8001 00, б.код BIG: CECBBGSF при ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – клон 

гр.Чепеларе  на ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов“  до 16.00 часа на 24.11.2022 година. 
3.2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 %, от достигнатата стойност за 

обекта. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 
3.2.1 Парична сума, внесена по сметка на Възложителя IBAN:BG 26 CECB 9790 10E7 8001 00, 

б.код BIG: CECBBGSF при ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – клон гр.Чепеларе  на ТП 

ДГС„Акад.Николай Хайтов“. 

https://web.apis.bg/p.php?i=3132475
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3.2.2 Банкова гаранция със срок на валидност до 30 /тридесет/ дни по – дълъг от срока на 
договора, учредена в полза на Възложителя. В този случай в нея трябва да бъде посочено, че се 
освобождава след изрично писмено известие от възложителя. 

Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Най - късно в 14-дневен срок от 
влизане в сила за определяне на изпълнител или съобщаване на заповедта за определяне на изпълнител, 
когато е допуснато предварително изпълнение по АПК 

4. Общата стойност за обекта е в размер на 3433.63 /три хиляди четиристотин тридесет и три лева 

шестдесет и три/ без ДДС. 

5. Срок за изпълнение на възложените дейности е посочен в т. 2, крайния срока за изпълнение на 

възлаганите дейности е най – късно до 31.12.2022 година. 

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

     5.1. Право на участие в обявената процедура - открит конкурс има: всяко заинтересовано 

физическо, юридическо лице и/или едноличен търговец, което : 

 е регистрирано в публичните регистри по чл.235 и чл.241 от Закона за горите и притежаващи 

удостоверение за регистрация за дейностите предмет на настоящата процедура 

 е представило копие от Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република 

България, или данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, 

когато кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

 за физическо лице – копие от документ за самоличност; 

5.2. До участие в процедурата на открития конкурс се допускат изброените лица в предходната 

„т.5,1.“, които отговарят и на следните условия:  

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

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

 престъпление 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 ; 

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

3. Да не е в производство по ликвидация; 

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

директора на „ЮЦДП” гр.Смолян и ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов“ ; 

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

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

7. Да няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

държавен орган; 

8.  Да няма парични задължения към „Южноцентрално държавно предприятие” гр.Смолян и ТП 

ДГС„Акад.Николай Хайтов“ ; 

9.  Да е извършил оглед на отделите/подотделите включени в обекта, да се е запознал с вида и 

начините за извършване на плануваните дейности предмет на конкурса; 

10.  Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документация за участие в конкурса; 

11.  Да е представил изискуемите документи,съгласно конкурсните условия. 

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

13.  Допуска се подизпълнители при извършване на дейностите по възложената услуга.  

14.  Да разполага със следните минимални технически възможности за изпълнение на поръчката: 

 1(един) брой моторен храсторез; 

 1(един) брой МПС за превоз на хора; 

 1(един) брой моторен трион 

 2 броя ръчни триони,брадви 

 5 броя наети работници на трудов договор 

Условията за участие в открития конкурс, посочени т.5.2 от 3 до 10 вкл.” се отнасят и за 

управителите и членовете на управителните органи на участниците в процедурата, съгласно чл.18, ал.3 

от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ.  

 Изискванията по т. 5.2, „3” и „8” се прилагат, както следва: 

1. при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е 

възложено управлението на един съдружник или на друго лице; 

2. при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко управители - за всеки 

от тях; 
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4. при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя; 

5. при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на управителния 

съвет; 

6. при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които е възложено 

управлението; 

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 

представляват кандидата; 

8. в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите; когато чуждестранното лице има повече 

от един прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена 

територията на Република България. 

Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите 

от т.3 до т.10 по т.5.2 от тези условия, които са на чужд език, се представят в официално заверен 

превод.  

 Всеки участник има право да подава само едно ценово предложение за обекта предмет на конкурса, 

като се изготвя по образец. 

    6. Участниците в процедурата  не могат да използват подизпълнители. 

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

към обявените от възложителя условия. 

7.  Срок на валидност на ценовите предложения /офертите/ - 90 /деветдесет / календарни дни . 

8. Критерий за класиране на ценовите предложения / офертите /  е най-ниска цена за 

изпълнение  на дейностите включени в обекта. 

9. При поискване от учасник в процедурата документация за участие в открития конкурс 

може да се предоставя на заинтересованите лица, срещу представяне на касов ордер или банково бордеро 

всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа в деловодството на ТП 

ДГС„Акад.Николай Хайтов“   в периода от 09.11.2022 год. до 24.11.2022 год.  

10. При възползване възможността посочена в т.9 цената на конкурсната документация за 

участие е 5,00 (пет) лв. без ДДС. Същите се закупуват от касата вТП ДГС„Акад.Николай Хайтов“ , както и 

сумата може да бъде заплатена по сметка банкова сметка: IBAN:BG 26 CECB 9790 10E7 8001 00, б.код 

BIG: CECBBGSF при ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – клон гр.Чепеларе  на ТП 

ДГС„Акад.Николай Хайтов“  всеки работен ден  от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа на 

24.11.2022 година. Документацията за участие може да бъде изтеглена безплатно от интернет 

страницата на ЮЦДП-IN: ..................... от всяко заинтересовано лице. 

11. Офертите за  участие в открит  конкурса се подават в деловодството на ТП ДГС„Акад.Николай 

Хайтов“  всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа в периода от 09.11.2022 год. 

до 24.11.2022 год.   

12. Оглед на  подотделите в Обект №1-2022  може да се извърши всеки работен ден от от 08:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, 09.11.2022 год. до 24.11.2022 год.   с представител на ТП 

ДГС„Акад.Николай Хайтов“ . Разходите за огледа са за сметка на участника.Извършването на оглед на 

обекта не е задължително, както и не е основание за отстраняването на участник в открития 

конкурс. 

13. Конкурсът ще се проведе на 25.11.2022 година в административната сградата на ТП 

ДГС„Акад.Николай Хайтов“  от 10:30 часа. Присъствието на участниците или техни упълномощени 

представители на заседанието на комисията не е задължително. 

14. Определеният за изпълнител участник  сключва писмен договор за възлагане на дейноста с 

ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов“ . 

15. Утвърждавам конкурсната документация, която представлява неразделна част от 

настоящата заповед. 

16. Определям лице за контакти и предоставяне на информация по провеждане на конкурса : 

инж.Мария Калайджиева – гл.инженер при ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов“ , тел. 0887737170. 

 

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

Смолян най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите, както и да се постави на видно 

място в сградата на ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов“  за сведение на заинтересованите лица. 
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Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на  инж. Мария Калайджиева- гл.инженер на ТП 

ДГС„Акад.Николай Хайтов“ . 

 

                            И.Д.Директор ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов“  : . . . . . . . /п/. . . . . . . . . 

                                                                                                / инж. Ангел Чорбов/ 

                                                     
                                 Съгласувал,  

                                          Юрисконсулт на ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов“ : ........../п/...................... 

                                                                                                                                  ( Ангел Безергянов) 
*Забележка: Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни 
(Регламент (ЕС) 2016/679). 

 


