МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН
ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ”

ЗАПОВЕД
№ I-251/24.08.2021 г.
на Директора на ТП „ДГС - Пловдив”
На основание чл. 15, ал. 3 и ал. 4, във връзка чл. 2, т. 2, чл. 10, ал. 1, т. 7, т. 9, т. 10, т. 13 и чл.
12, ал. 1, т. 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 № 1/04.01.2021г. година на директора на
„Южноцентрално държавно предприятие” гр. Смолян и чл. 174, ал. 2 от ЗГ,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе процедура – открит конкурс, за възлагане на лесокултурни дейности в
горски територии - държавна собственост по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 1, предложение
първо 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
включена в Обект № 4, намиращ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС - Пловдив”.
2. Предметът на открития конкурс е:
„Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури" в отдел 162,
подотдели „з”, „и”, „м” и „п” включени в Обект № 4, част от ЛКД за 2021 г., разположен в
горски територии – държавна собственост, в район на дейност на „Държавно горско стопанство Пловдив” към „Южноцентрално държавно предприятие“ – гр. Смолян”.
Описанието на обекта с подотдели, видове лесокултурни мероприятия, количества в мярка на
нормата, начална цена, гаранция за участие и срок за изпълнение е, както следва:
Обект № 4
Подотдели

162 з
162 и
162 м
162 п

Площ, /дка/
количество

146

Дейност

Операция

1. Изкореняване на пъни според
диаметъра;
2. Избутване на изкоренени пъни;
3. Подравняване и почистване на
Пълна
площта;
механизирана
4. Риголване на площта;
почвоподгото
5. Подравняване след риголването;
вка
6. Дисковане на площта преди
залесяването;
7. Допълнителни разходи;

Стойност в
лева без ДДС

43 060,23

Срок за
изпълнение

Необходима техника

1. Багер с кофа за
изкореняване – 1 бр.
2. Булдозер с
прикачен инвентар:
15.09.-31.10.2021
риголвач и гребло – 1
г.
бр.
3.Трактор колесен с
прикачен инвентар:
дискова брана – 1 бр.
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162 з
162 и
162 м
162 п

162 з
162 и
162 м
162 п

146

438

1. Направа на ров за съхранение на
едроразмерни тополови фиданки;
2. Временно съхранение на
тополови фиданки с пренасяне до 30
м.
Залесяване 3. Направа на колчета за маркиране;
4. Маркиране на посадните места;
5. Направа на дупки със сонда;
6. Разнасяне на фиданките по
посадните места;
7. Садене на фиданките;
1. Филизене на тополовите
фиданки;
2. Варосване на фиданките;
3. Дисковане кръстосано – първо;
4. Ръчно плевене и разрохкване на
почвата около фиданките – първо;
5. Подхранване с минерален тор;
6. Листно подхранване с гръбномоторна пръскачка и борба с
нежелани вредители – първо;
7. Направа на чашки около
фиданките еднократно преди
поливките;
Отглеждане 8. Поливане първо на тополови
фиданки по 100 л. на брой;
9. Дисковане кръстосано – второ;
10. Ръчно плевене и разрохкване на
почвата около фиданките – второ;
11. Листно подхранване с гръбномоторна пръскачка и борба с
нежелани вредители – второ;
12.Поливане второ на тополови
фиданки по 100 л. на брой;
13. Дисковане кръстосано – трето;
14. Поливане трето на тополови
фиданки по 100 л. на брой;
Всичко:

38 678,44

44 004,33

1. Машина
оборудвана с
шнекове за направа
01.11.-31.12.2021
на дупки за
г.
залесяване / сонда
или друг вид машина
/

15.04. –
30.06.2022 г. и
съгласно
спецификацията,
където има
операции
предвидени при
необходимост;

1. Трактор колесен с
прикачен инвентар:
дискова брана – 1 бр.
2. Мотики – 8 бр.
3. Гръбно-моторна
пръскачка – 1 бр.
4. Водна помпа или
цистерна за поливане
– 1 бр.

125 743,00

Началната обща цена за обекта, посочена в таблицата, е:
За Обект № 4: 125 743,00 лв. (сто двадесет и пет хиляди седемстотин четиридесет и три
лева и нула стотинки), без включен ДДС.
Представени ценови предложения над определените начални цени са невалидни и
кандидатите подлежат на отстраняване.
2.1. Определям условия и начин за плащане на извършената дейност, както следва:
Извършените дейности ще се приемат с писмен протокол на определена от възложителя
комисия и в присъствието на лицензирания лесовъд на изпълнителя. Въз основа на съставения
протокол изпълнителят ще издава надлежно оформен счетоводен документ – фактура, по която ще
се извърши разплащането. Заплащането на стойността на извършените дейности да се извършва
само по банков път по сметка на изпълнителя при условия и срокове, посочени в договора за
изпълнение.
2.2. Крайният срок за изпълнение на дейностите за Обект № 4 е 31.12.2022 г.
3. Определям, вида и размера на гаранциите за участие в конкурса и за изпълнение на
договора както следва:
3.1. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 5% (пет процента) от началната цена,
определена в абсолютна стойност. Гаранцията за участие се внася само по банков път по сметка
на стопанството в размер, както следва:
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– за Обект № 4 – 6 287,15 (шест хиляди двеста осемдесет и седем лева и петнадесет
стотинки).
Банковата сметка на ТП „ДГС - Пловдив”, банка „Търговска банка Д“ АД, IBAN:
BG52DEMI92401000249654, BIC КОД: DEMIBGSF.
В банковото бордеро да се посочва № на обекта и вида на процедурата. Гаранцията за
участие следва реално да е постъпила по сметката на стопанството до края на последния работен
ден, предхождащ деня на провеждането на открития конкурс.
Внесените гаранции за участие в конкурса да се освобождават, респ. задържат по реда и
условията на чл. 31 и чл. 32 от Наредбата.
3.2. Гаранцията за изпълнение е 5% (пет процента) от достигнатата при провеждане на
конкурса цена за съответния обект, като същата се представя в една от следните форми по избор на
изпълнителя: Под формата на парична сума внесена по банков път по сметката на ТП „ДГС Пловдив”. 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.
Под формата на банкова гаранция, издадена от българска банка, учредена в полза на ТП
„ДГС - Пловдив”, безусловна и неотменяема, същата се представя в оригинал при сключване на
договора, като срокът ѝ на действие следва да е не по-малък от един (1) месец след датата,
посочена като крайна дата за изпълнение на дейността (след приключване изпълнението на
договора), съгласно проекта на договора. В този случай в нея трябва да бъде посочено, че
гаранцията за изпълнение се освобождава след изрично писмено известие от възложителя.
4. Определям минимални изисквания и условия за допускане на кандидатите до участие
в конкурса, съгласно ЗГ, наредбата и утвърдените конкурсни условия, а именно:
4.1. Кандидатите да са вписани в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите
и да притежават удостоверение за регистрация, издадено по ред и при условия, съгласно чл. 235 и
чл. 241 от ЗГ за дейностите, предмет на открития конкурс, включени в чл. 10, ал. 1, т.7, т.9, т.10 и
т.13 от Наредбата.
4.2. Член на управителния орган на кандидата или физическо лице, с което кандидатът има
сключен трудов договор трябва да е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ за
упражняване на лесовъдска практика за дейностите, предмет на настоящата процедура.
4.3. Кандидатът трябва да :
а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194
- 217, чл. 219 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;
б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
в) не е в производство по ликвидация;
г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на
съответното ТП;
д) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;
е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
ж) няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени с влязъл в
сила акт на компетентен държавен орган;
Изискванията по т. 8.3 се отнасят за управителите на кандидата или за лицата, овластени по
реда на Търговския закон за съответния вид търговец да представляват търговеца.
4.4. Участникът трябва да отговаря на техническите изисквания и да разполага с работници и
служители с придобита правоспособност и квалификация за извършване на лесокултурната
дейност, а именно:
4.4.1. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:
- Булдозер с прикачен инвентар: изкоренител, риголвач и гребло – 1 бр.
- Трактор колесен с прикачен инвентар: дискова брана – 1 бр.
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- Машина оборудвана с шнекове за направа на дупки за залесяване /сонда или друг вид
машина/
- Мотики – 8 бр.
- Гръбно-моторна пръскачка – 1 бр.
- Водна помпа или цистерна за поливане – 1 бр.
4.4.2. ЗА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ:
Да има необходимият минимален брой персонал за извършване на дейностите, съгласно чл.
230, ал. 3 от ЗГ.
Необходим минимален брой квалифицирани работници и специалисти: 8 бр. и 1 бр. лице
назначено на трудов договор притежаващо правоспособност за упражняване на лесовъдска
практика по чл. 235 от ЗГ.
4.5. Участникът следва да няма непогасени задължения към държавата – обстоятелството се
заявява, чрез Заявлението – Приложение № 1 – по образец (приложена към конкурсната
документация за участие).
5. Определям срок за валидност на офертите - 90 дни, считано от крайния срок за
подаване на офертите.
6. Определям критерий за оценка и класиране на офертите – предложена най-ниска крайна
цена общо за обекта в български лева, без включен данък върху добавената стойност (ДДС).
7. Участниците могат да изтеглят документацията от интернет страницата на „ЮЦДП” – гр.
Смолян на следния интернет адрес - http://ucdp-smolian.com/ без заплащане или да я закупят.
Стойността на конкурсната документация е в размер на 20,00 лв. (двадесет лева), без включен
ДДС и може да бъде закупена всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до
16:00 часа от касата на ТП „ДГС - Пловдив”, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести Септември“ № 93 с
краен срок до 15:00 часа на 08.09.2021 год., включително. Цената на конкурсната документация
може да бъде заплатена и по банков път, по сметката на стопанството.
Закупуването на документацията не е задължително.
Обособената електронна преписка за настоящия открит конкурс е с № Т00499:
https://ucdp-smolian.com/bg/1629722077.html
8. Оглед на насажденията в обектите може да се извърши в присъствието на служител на ТП
„ДГС - Пловдив” всеки работен ден 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа с краен
срок до 16:00 часа на 08.09.2021 год., включително. Огледът се извършва с транспорт на
участника и всички разходи за негова сметка.
9. На основание чл. 13, ал. 2 от Наредбата не допускам участниците да ползват
подизпълнител/и за осъществяване изцяло, или на част от дейностите предмет на настоящата
процедура.
10. Офертите, комплектувани съгласно утвърдените конкурсни условия, да се подават в
работни дни с краен срок до 16:00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на
провеждане на процедурата, а именно: 08.09.2021 г., включително, в деловодството на ТП „ДГС –
Пловдив“, намираща се на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести Септември“ № 93.
11. Откритият конкурс за възлагане на дейности в ДГТ да се проведе на 09.09.2021 год. от
10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС – Пловдив“, намираща се на адрес: гр.
Пловдив, бул. „Шести Септември“ № 93. Процедурата да се проведе по начин и ред, съгласно
действащите законови и подзаконови нормативни актове и утвърдените с тази заповед конкурсни
условия.
12. Заявления, ведно с офертите се подават, като се спазват реда, начина и условията за
комплектуване на офертите, съгласно утвърдената конкурсна документация.
13. С настоящата заповед, на основание чл. 16, ал. 1 от Наредбата утвърждавам, следните
документи за участие в открития конкурс:
- Документация за условия за реда и начина на провеждане на конкурса, с включени в тях
изискуеми документи, които следва да бъдат представени от участниците за участие в конкурса,
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основания за отстраняване на участниците, критерии за оценка на офертите, начин на класиране на
участниците и определяне на изпълнител, ведно с приложения към него.
14. Да се организира публикуването на настоящата заповед, ведно с утвърдената конкурсна
документация, най-малко 15-дневен срок, преди крайния срок за подаване на офертите за участие
в конкурса на интернет страницата на „ЮЦДП” – гр. Смолян и на ТП „ДГС - Пловдив”.
15. Допълнителна информация може да се получи на адреса на ТП „ДГС - Пловдив” в
рамките на работното време от 08:00 – 17:00 до 08.09.2021 г. или на тел: 0882354904 – Шабан
Мюмюн – лесничей в ТП „ДГС – Пловдив“.
Копие от настоящата заповед да се постави на видно място в сградата на ТП „ДГС Пловдив”.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Анна Бодурова – зам.директор на ТП „ДГС - Пловдив”.

ИНЖ. КРАСИМИР КАМЕНОВ:……/п/*………
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС – ПЛОВДИВ”

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