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     РАЗЯСНЕНИЯ №2 

 

На основание чл.16, ал.9 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 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 

 Настоящото изложение е във връзка с открит конкурс с предмет: 

 „Попълване, отглеждане и кастрене на горски култури“ в отдел 14 подотдел „2“ и 

„3“, отдел 18, подотдел „11“, отдел „22“, подотдел „б“ и „в“, отдел 150 подотдел „б“, 

отдел 161, подотдел „3“, отдел 162 подотдел „б“, отдел 602, подотдел „3“, включени в 

обект №1, част от ЛКД за 2022г., разположен в горски територии – държавна 

собственост, в район на дейност на „Държавно горско стопанство – Пловдив“ към 

Южноцентрално дтржавно предприятие – гр. Смолян. 

 На 24.01.2022г. в деловодството на ТП „ДГС – Пловдив“ е постъпило писмено 

запитване съдържащо уточняващи въпроси по документацията на описаната процедура, а 

именно: 

  

 

 

Господин Директор, 

 

В документацията за участие в открит конкурс за изпълнение на ЛКД включени в 

обект №1/2022г. на територията на ТП „ДГС – Пловдив“ не е приложен технологичен 

план, в който може да се види размера на дупките (дълбочина диаметър) за попълване 

подотделите 22 „Б“и „В“ с тополови фиданки. 

 В технологичните изисквания, спецификацията и проекто-договора няма размер 

на дупките. Под „друг вид машина“ за направа на дупките, каква машина се има в 

предвид? 

  

 

24.01.2022г.       С уважение:....../п/* 

Пловдив       /........име............./ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН 

ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ” 
 

  
  



 

 

ОТГОВОР НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

 

  Фактическа обстановка: 

Писменото искане е за разяснения. 

Искането е отправено в законоустановения срок по чл.16, ал.9 от Наредбата и 

възложителя може да извърши исканото разяснение с оглед на крайния срок за 

получаване на оферти – 27.01.2022г.  

 

 1. Размера на дупките (дълбочина диаметър) за попълване на подотделите 

22 „Б“ и „В“ с тополови фиданки може да се види от технологичен план, който ще бъде 

приложен.  

 2. Машината необходима за направа на дупки следва да е оборудвана със 

свредел за отваряне на посадните места с размери посочени в технологичните планове. 

 

 

 

 

С уважение, 

ИНЖ.КРАСИМИР КАМЕНОВ 

Директор на ТП – „ДГС – Пловдив“........./п/*............... 

 

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

защита  на  личните  данни ( Регламент ЕС 2016/679) 

 

 

 

ЯД 

 

 


