
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТЕ  СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО “ПАЗАРДЖИК” 
4400 гр.Пазарджик, бул.”Ал.Стамболийски”50   034 444099, факс 034 444075 e-mail: dgspazardjik@ucdp-smolian.com 

 
З А П О В Е Д 

№  З-16-13/17.01.2023 г. 

 

  На основание чл.2, т.2, чл.12, ал.1, чл.10, ал.1, т.9, т.10 и  чл.15, ал.3 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 в заповедта за краткост 

”Наредбата” и във връзка със Заповед № З-01-530/15.12.2022 год. на Директора на ЮЦДП – Смолян, 

 

ОТКРИВАМ: 

 

Процедура за възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалния 

обхват на ТП „ДГС Пазарджик“ за Обект № 1 „Попълване на горски култури, отглеждане на горски 

култури“,  при следните условия: 

  

1.Възложител: „Южноцентрално държавно предприятие“ ДП, ТП „ДГС Пазарджик“, със 

седалище и адрес на управление: гр.Пазарджик, бул.“Ал.Стамболийски“ №50, тел. 034444099,  е-

mail:dgspazardjik@ucdp-smolian.com 

2. Вид на процедурата: Открит конкурс по Наредбата. 

3. Предмет на процедурата: Обект № 1 - „ Попълване на горски култури, отглеждане на горски 

култури “- по реда  на чл.10, ал. 1, т.9, т.10  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” . Видове дейности, местонахождение, обем,   начални цени, срок за 

изпълнение, съгласно приложени спецификации, както следва: 

Отдел, подотдел  
Площ, 

дка 

Един. 

мярка  
Количество 

Ед. цена 

на мярка      

Обща 

стойност  

к.3*к.4 

Срок за изпълнение                    

(от дата до дата) 

лв./мярка лв. /без ДДС/   

1   2 3 4 5 6 

ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ І.   ПОПЪЛВАНЕ  НА ГОРСКИ  КУЛТУРИ -  7,6 дка 

1. Операция: Отваряне на дупки с моторен свредел 12/30см. 

378“6“ 6,2 100бр 22,80 12,11 276,11   

239“е“ 1,4 100бр 8,56 13,30 113,85   

Разходи мот.свредел  100бр 31,36 7,28 228,30  

Всичко 1 

 

х     618,26   

2. Операция: Садене на фиданки в малки дупки отворени с моторен свредел 

378“6“ 6,2 100бр 22,80 39,32 896,50   

239“е“  1,4 100бр 8,56 43,21 369,88   

Всичко 2 

 

х     1266,37   

Всичко І    7,6 х     1884,63 20.02.2032г..-10.03.2023 г. 

ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ ІI.  ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 26дка 

1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в пояси с широчина 70см. 

а/двегодишни култури       

162“3“ 5 100м 20,00 29,42 588,40  

239“е“ 5 100м 25,00 28,52 570,40  

378“6“ 10 100м 37,00 27,30 1010,10  

379“7“ 6 100м 24,00 25,30 607,20  

Всичко II 26 х     

 

01.05.2023.-10.06.2023 г. 

ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ ІII.   ВТОРО  ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ – 26 дка 

1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в пояси с широчина 70см. 

а/ двегодишни култури       



162“3“ 5 100м 20,00 27,10 542,00  

239“е“ 5 100м 25,00 28,52 570,40   

378“6“ 10 100м 37,00 25,14 930,18   

379“7“ 6 100м 24,00 23,30 559,20  

Всичко III 26 х    2601,78 01.09.2023г.-10.10.2023г. 

ОБЩО за обект № 1-2023 г.   7262,51   

 

4. Откритият конкурс да се проведе на 06.02.2023 год. от 10:30 часа  в административната 

сграда на ТП ДГС „Пазарджик” с адрес: гр. Пазарджик, бул. ”Александър Стамболийски” № 50. 

5. Определям обща стойност на обекта без ДДС в размер на: 7262,51 /седем  хиляди  двеста 

шестдесет и вда лева и петдесет и една  ст./ лв без ДДС. 

6. Определям  гаранция за участие в открития конкурс за обект № 1 – абсолютна сума в размер 

363,12 лв /триста шестдесет и три лева и дванадесет ст./. Същата е вносима по банкова сметка на ТП 

ДГС „Пазарджик”  : IBAN: BG 10 CECB 9790 10F7112000  BIC : CECB BGSF, Централна 

кооперативна банка клон Пазарджик. Същата трябва да е постъпила по сметката на ТП “ДГС 

Пазарджик“ до 17,00 часа на 03.02.2023 год, включително. 
 Гаранциите за участие се освобождават, респективно задържат по реда и при условията на чл.31 

и чл.32 от Наредбата.  

7. Кандидатите могат да направят оглед на обекта, със собствен превоз,  всеки работен ден до 

16:00 часа на 03.02.2023 г., включително в присъствието на представител на ТП ДГС „Пазарджик”.  

Разходите за огледа на обекта са за сметка на кандидата. 

 8. Максимален срок за изпълнение на възлаганите дейности е: 10.10.2023 г. 

 9. Място за изпълнение на поръчката: В горски територии държавна собственост, в 

териториалния обхват на ТП “ДГС Пазарджик“ в обект№ 1/ отдел 162, подотдел “3“, отдел 239, подотдел 

“е“, отдел 378, подотдел “6“, отдел 379, подотдел “7“/. 

10. Офертите следва да бъдат съобразени с одобрената от Директора на ЮЦДП Смолян 

спецификация, като цената за обект № 1 не може  да бъде по-висока от началната. 

11. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата:  

 В процедурата могат да участват търговци /юридическо лице/еднолични търговци/. Кандидатите 

следва да отговарят на следните  изисквания, поставени от възложителя: 

     11.1. Кандидатите да са вписани в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите и да 

притежават удостоверение за регистрация, издадено по ред и при условия, съгласно чл.235 и чл.241 

от ЗГ за дейостите, предмет на открития конкурс, включени в чл.10, ал.1, т.9, т.10 от Наредбата. 

 11.2. 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 настоящагта процедура. 

 11.3. Кандидатът трябва да: 

а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: престъпления против 

стопанството по чл.194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 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.15 от допълнителните разпоредби на Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество( ЗПКОНПИ) с 

Директора на ЮЦДП –Смолян и директора на ТП „ДГС Пазарджик“; 

 д) не е сключил  договор с лице по чл.68 от ЗПКОНПИ; 

              e) не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

 ж) няма парични задължения към държавата и „ Южноцентрално държавно предприятие“ 

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

 Изискванията на т.11.3., букви „а“ и“е“ се прилагат, както следва: 

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

възложено управлението на един съдружник или на друго лице; 

- при командидтно дружество- за неограничено отговорните съдруници; 

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

всеки от тях; 

- при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя; 

- при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на 

управителния съвет; 

- при командидтно дружество с акции – за изпълнителните членове, на които е възложено 

управлението; 



- във всички останали случаи, включително за чудестранните лица - за лицата, които 

представляват кандидата; 

- в случаите, когато има прокурист - за прокуристите, когато участник е чуждестранно лице и 

има повече от един прокурист, декларацията се подава само за прокуроста, в чиято 

представителна власт е включена територията на Република България; 

 

 11.4. Да е извършил оглед на обекта , за които кандидата участва, да се е запознал с вида и 

начините за извършване на плануваните дейности предмет на конкурса; 

 11.5. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документацията за участие в 

конкурса; 

 11.6. Да е представил изискуемите документи , съгласно конкурсните условия; 

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

участва; 

 11.8. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите по възложената дейност; 

11.9. Да декларира, че разполага с минимални технически и квалификационни възможности, за 

изпълнение на дейностите, както следва: 

11.9.1.моторен свредел - 1 бр.; 

11.9.2. най-малко 5 бр./пет/ лица, в това число 1бр. лице назначено на трудов договор 

притежаващо правоспособност за упражняване на лесовъдска практика по чл.235 от ЗГ и 1/едно/лице, 

притежаващо необходимата квалификация за работа със специализирана техника/моторни триони, 

храсторези или бензиномоторни свредели/ 

12. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: 

 Кандидатът , определен за Изпълнител на услугата, внася гаранцията за изпълнение на услугата 

е в размер на 5% от достигнатата цена за възлагане изпълнението на дейностите от услугата в Обекта без 

ДДС.   

Гаранцията за изпълнение се представя преди сключването на договора в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметката на ТП ДГС „Пазарджик” IBAN: BG 10 CECB 9790 10F7112000  

BIC : CECB BGSF, Централна кооперативна банка клон Пазарджик  

- банкова гаранция, безусловна и неотменяема, учредена в полза на Възложителя  и се освобождава 

след изрично писмено известие от Възложителя.  

 Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задъране или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в 

договора, съгласно чл.33 от Наредбата.  

Забележка: Сумата, която се внася от учустника, определен за изпълнител на услугата, може да 

бъде разлика между дължимата гаранция за изпълнение и внесената гаранция за участие. Условията за 

това се уточняват преди сключването на договора за възлагане на дейността по чл.35 от „Наредбата“ 

 

13. Срока на валидност на офертата следва да бъде не по-кратък от 90/ деветдесет/ 

календарни дни от насрочената  дата за провеждане на процедурата. Оферта с по-малък срок на 

валидност ще се отхвърля от възложителя, като несъответстваща на изискванията. 

14. Критерий за класиране на офертите: - „ НАЙ-НИСКА ЦЕНА“ за изпълнение на 

възложените дейности в обекта. 

15. Всеки кандидат в процедурата има право да подаде само една оферта за обект. 

16. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията в открития 

конкурс:  

Кандидатите за участие в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет страницата 

на ЮЦДП Смолян на следния интернет адрес – http://ucdp-smolian.com без заплащане. Документацията 

за участие в процедурата може да бъде закупена  всеки работен ден  от касата на ТП ДГС „Пазарджик”  

от 09,00 ч. до 16,00 ч. до  03.02.2023 г. Цена на тръжна документация за обект № 1- 10,00 /десет /лв. без 

ДДС. Същата може да бъде заплатена и на следната банкова сметка. IBAN: BG 10 CECB 9790 

10F7112000  BIC : CECB BGSF, Централна кооперативна банка клон Пазарджик или в касата на 

ТП ДГС „Пазарджик”. 

Закупуването на документацията не е задължително и кандидатите следва да я закупят, само ако 

желаят да я получат на хартиен носител от възложителя. Конкурсната документация се публикува на 

интернет страницата на ТП ДГС „Пазарджик” и  ЮЦДП – Смолян. 

17. Място и срок за подаване на офертите: 

Определям срок до 16:00 часа на 03.02.2023 г. за подаване на оферти от кандидати, които желаят 

да участват в открития конкурс. Определям място за подаване на оферти от кандидати, които желаят да 

участват в открития конкурс  - деловодството на ТП ДГС „Пазарджик”.           

http://ucdp-smolian.com/


17.1. Офертата по чл.18, ал.1 се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от 

упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта, адрес 

за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. В плика  се поставят 

документите, изисквани от Възложителя, съгласно условията, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис "Ценово предложение", наименованието на кандидата и обекта, за който той подава 

оферта. Пликът "Ценово предложение" съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на 

кандидата. 
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на кандидатите оферти, които са 

представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.  

 До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата  може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. Разноските по изготвяне на документи за участие и оферта и 

предаването им е за сметка на кандидатите. ДГС не заплаща тези разноски, независимо от изхода на 

конкурса. Представените оферти, ведно с документите към тях, не се връщат на кандидатите 

 18. Място, дата и час за провеждане на конкурса: 

Откритият конкурс да се проведе на 06.02.2023 год. от 10:30 часа  в административната сграда на 

ТП ДГС „Пазарджик” с адрес: гр. Пазарджик, бул. ”Александър Стамболийски” № 50. 

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

представител по време на работа на комисията по отваряне  и оповестяване на офертите.  В последния 

случай се представя пълномощно и документ за самоличност от упълномощено лице. Едно физическо 

лице не може да представлява повече от един участник в процедурата. 

19. Настоящата заповед да бъде публикувана най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване 

на оферти в интернет страницата на ТП ДГС „Пазарджик” и на ЮЦДП гр. Смолян, както и да бъде 

поставена на видно място в административната сграда на стопанството - за сведение. 

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

на процедурата. 

               21. Определям лице за контакт инж. Яна Вакарелска - лесничей ТП ДГС „Пазарджик”, тел. 

034444099. 

              22. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Стоян Делиев - Зам. директор на ТП 

ДГС „Пазарджик”. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ТП ДГС „Пазарджик” :…….......п*..……… 

                                                                          /инж.Г.Рангелов/ 

 

 

 

 

 

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

личните данни (Регламент (ЕС ) 2016/679 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


