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„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТИЕ” гр. Смолян 

ТП „ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО – ПЪРВОМАЙ” 

п.к. 4270 гр. Първомай, ул. „Йоан Екзарх” № 6, ЕИК: 2016195800091  

тел. 0336/62331, факс 0336/62994, e-mail: dgsparvomai@ucdp-smolian.com 
 

 

З А П О В Е Д 
 

№ З-20-37 

гр. Първомай, 30.01.2023 г. 

 

На основание чл. 2, т. 2, чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 12, ал. 1 и чл. 15, ал. 3 и ал. 4 и раздел  IV. 

„Местни търговци“ 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 (Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 

6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 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 № З-01-530/15.12.2022 г. на 

Директора на „Южноцентрално държавно предприятие“ (ЮЦДП), гр. Смолян, 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Да се проведе  процедура открит конкурс за възлагане добива на дървесина от горски 

територии – държавна собственост по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 1, предложение 

първо 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 (Наредбата), включена в Обект № 2315МТ, с отдели/подотдели:  119 „в“ от 

териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС – Първомай “.  

1. Предмет на открития конкурс по т. 1 е възлагане добива (сеч, разкройване и 

разтрупване на асортименти, съгласно СПЕЦИФИКАЦИЯ за размери и качество на 

асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. 

Смолян, извоз до временен склад, кубиране, и рампиране) на дървесината включена в обект № 

2315МТ, съставляващи маркираните за сеч дървета с определени прогнозни количества 

дървесина от отдели/подотдели и начална прогнозна цена, технология на извоза и срокове на 

изпълнение, както следва: 
Обект 

№ 

Отдел/  

подот 

дел 

Дървесен 

вид 

ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА по 

категория дървесина – пл.куб.м 

Начална 

цена - лв. 

без ДДС 

Гаранция 

за участие 

5%, лв. 

Вид на сечта Техноло 

гия  

на извоза 

Срок за 

изпълнение 

на 

дейностите едра сред

на  

дреб

на 

дър 

ва 

общо 

2315

МТ 

119 

„в“ 

Здб , бк, 

гбр, 

кгбр, пкл 
60 54 1 205 320 11839.61  Пробирка 

Животин

ска сила 
30.11.23 г. 

ВСИЧКО за ОБЕКТА: 60 54 1 205 320 11839.61 591.98    

 

1.1. Началните цени общо за обекта посочени в таблицата по т. 2. са без включен ДДС, а 

информация за прогнозната асортиментна структура на маркираната дървесина и началните 

единични цени по асортименти без включен ДДС са посочени в Приложение № 9 към 

конкурсната документация.  

1.2. Участниците могат да подават само една оферта. 

2. Условия и начин за плащане на извършената услуга по изпълнение на 

дейностите:  

Извършените дейности  ще се приемат с писмен протокол на определена от Възложителя 

комисия и в присъствието на лицензирания лесовъд. Въз основа на съставения протокол 

https://web.apis.bg/p.php?i=512654
https://web.apis.bg/p.php?i=585033
https://web.apis.bg/p.php?i=2977879
https://web.apis.bg/p.php?i=3132475
https://web.apis.bg/p.php?i=3944849
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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 и в срокове – посочени в договора.  

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

изпълнение на договора както следва: 
3.1. Гаранцията за участие се определя при условията на чл. 9а, ал. 2 от „Наредбата“ и 

следва да се представи от участниците във формата на парична сума и в размери, 

съответстващи на посочени в таблицата по т. 2 от настоящата заповед. 

Гаранцията за участие се внася само по банков път по сметка на ТП „ДГС – Първомай “ 

IBAN: BG42 CECB 9790 10E8 3434 00, BIC:CECBBGSF, при ЦКБ АД – клон Пловдив – 

България. В банковото бордеро се посочва № на обекта и  вида на процедурата. Гаранцията за 

участие трябва да е постъпила по сметката на ТП „ДГС – Първомай”, не по-късно от 17:00 часа 

на 16.02.2023 г. 

Съгласно чл. 9а, ал. 3 от Наредбата, при обжалване на процедурата гаранциите за участие 

на класираните на първо и второ място се задържат до изтичането на сроковете на валидност на 

офертите им. Гаранцията за участие на обжалващия процедурата се задържа до приключването 

на производството по обжалване. 

Съгласно чл. 9а, ал. 4 от Наредбата, при обжалване на процедура и влязло в сила съдебно 

решение за продължаването ѝ от определен етап органът, открил процедурата, изисква от 

участниците в 7-дневен срок да декларират нов срок на валидност за офертите и да внесат 

гаранция за участие за съответния обект, ако е била възстановена. 

А). Гаранцията за участие на участниците се освобождава, по реда и условията на чл. 

31 от Наредбата, както следва: 

1. на отстранените участници и на участниците, които не са класирани на първо или второ 

място – в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на директора 

на ТП „ДГС – Първомай” за определяне на изпълнител;  

2. на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за 

изпълнение на добива на дървесина;  

3. на обжалващия заповедта на директора на ТП „ДГС – Първомай” за определяне на 

изпълнител – в срок 5 работни дни от приключване на производството по обжалване. 

4. при прекратяване на процедурата за провеждане на открит конкурс, гаранциите на 

всички участници се освобождават в срок от 3 работни дни след влизането в сила на заповедта 

за прекратяване.  

Гаранциите за участие се връщат след изтичане на гореописаните срокове по заявените от 

участниците банкови сметки,  без да се дължат лихви за периода през който законно са 

престояли по сметките на ТП „ДГС – Първомай”. 

Б).  Гаранциите за участие се задържат от Директора на ТП „ДГС – Първомай”, по 

реда и условията на чл.32 от Наредбата когато: 

1. участник в конкурса оттегли офертата си след изтичането на срока за подаването;  

2. участникът, определен за изпълнител, не сключи договор в определения в Наредбата 

срок; 

3. участникът, определен за изпълнител не представи документите по чл. 35, ал. 5 от 

Наредбата в 5 (пет) дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на изпълнител, а в 

случаите, когато е допуснато предварително изпълнение – от съобщаването ѝ. 

4.2. Гаранцията за изпълнение се определя при условията на чл. 9а, ал. 5, т. 3 от 

Наредбата и е в размер на 5% (пет на сто) от достигнатата при провеждане на конкурса цена 

за обекта, която следва да бъде внесена, респ. представена под формата на парична сума или 

банкова гаранция по избор на участника, определен за спечелил конкурса в 5 (пет) дневен срок 

от влизане в сила на заповедта за определяне на изпълнител, а в случаите, когато е допуснато 

предварително изпълнение – от съобщаването ѝ.  

Гаранцията за изпълнение, представена във формата на парична сума се внася само по 

банков път по сметка на ТП „ДГС – Първомай“: IBAN:BG42 CECB 9790 10E8 3434 00, BIC: 

CECBBGSF, при ЦКБ АД – клон Пловдив – България.  

https://web.apis.bg/p.php?i=512668#p40473367
https://web.apis.bg/p.php?i=512668#p40473367
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Когато определеният за изпълнител е избрал и заявил гаранцията за изпълнение да бъде 

под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно 

изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение, като разликата се 

възстановява.  

Когато участникът, определен за спечелил конкурса избере да представи гаранция за 

изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в същата следва да бъде изрично 

записано, че е безусловна и неотменима в полза на ТП „ДГС – Първомай“, да има срок на 

валидност не по-малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, както и че 

същата се освобождава след изрично писмено известие от директора на ТП „ДГС – Първомай “. 

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, 

определен за спечелил конкурса. В банковото бордеро или банковата гаранция се посочва № на 

обекта и вида на процедурата. 
Гаранцията за изпълнение на сключения договор се освобождава в срок от 10 работни дни 

след съставяне на констативни протоколи за освидетелстване на всички сечища в обекта, като 

при неспазване на посочения срок Възложителят дължи лихва в размер на законната лихва за 

всеки ден просрочване. 
Условията и сроковете за задържане на гаранцията за изпълнение, както и заплащане на 

неустойките се уреждат в договора. 

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

1. Право на участие в открития конкурс има всяко заинтересовано юридическо лице 

(търговец) и /или едноличен търговец което е МЕСТЕН ТЪРГОВЕЦ и отговаря на следните 

условия: 

1.1. Да осъществява дейността си и е със седалище и адрес на управление на 

територията на общината, в която попадат териториите на ТП „ДГС – Първомай“, в 

което ще се извършва ползването на дървесината, а именно община Първомай, т.е. да 

отговаря на условията на чл. 115, ал. 1, т. 1 от Закона за горите (ЗГ); 

1.2. Да е представил доказателства за наличие на необходимата собствена или закупена на 

лизинг техника и наети на трудов договор работници – съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 2, т. 

1 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. 

1.3. Да притежава документ за съответствие с международен стандарт, издаден от 

независим орган по сертификация, свързан с дейностите по добив и/или преработка на 

дървесина, т.е. да отговаря на условията на чл. 115, ал. 1, т. 2 от ЗГ; 

1.4. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ и 

удостоверение за регистрация на управителя/член на управителния орган или на наетия 

лицензиран лесовъд в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) за 

извършване на лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ; 

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

1.6. Да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност;  

1.7. Да не е в производство по ликвидация;  

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

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 

(ЗПКОНПИ) с директора на ЮЦДП - Смолян и ТП „ДГС – Първомай”; 

1.9. Да няма сключен договор с лице по 68, ал. 1 от  ЗПКОНПИ; 

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

1.11. Да няма парични задължения към държавата и „Южноцентрално държавно 

предприятие“ – Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;  

1.12. Да няма непогасени парични задължения към „Южноцентрално държавно 

предприятие“ – Смолян и териториалните му поделения;   
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1.13. Да е запознат с възможностите и сроковете за извършване на оглед на насажденията 

(отделите/подотделите), включени в обособения обект, за който участникът участва, да се е 

запознал с вида и начините за извършване на плануваните дейности  предмет на конкурса, ида 

няма възражения по отношение на състоянието на обекта/насажденията; 

1.14. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документация за участие в 

конкурса;  

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

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

която да е постъпила в изискуемия срок по сметката на стопанството; 

1.17. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите по възложената 

дейност; 

1.18. Да разполага с минимални технически възможности за изпълнение на дейностите, 

както следва:  

  назначени на трудов договор лица, притежаващи необходимата квалификация и 

правоспособност за извършване на дърводобивните дейности; 

  наличие на собствена или закупена на лизинг техника, технически изправна според 

изискванията на българското законодателство за работа в горите и собствена, закупена на 

лизинг или наета животинска тяга, предназначена за извоз на дървесината, включена в обекта, 

както следва: 

Обект № 
Отдел 

подотдел 

Прогнозно 

количество 

дървесина 

КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ ТEХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ 

Секач- 

моторист 

Извозвач 

животинска 

тяга 

Водач 

на 

горска 

техника 

Специализирана 

горска техника 

за извоз на 

дървесина 

/трактор, КВЛ/ 

Животин-

ска тяга 

Бензино-

моторни 

триони 

 

2315МТ 

 

119 „в“ 
 

320 

 

2 

 

3 

 

0 

 

0 

 

3 

 

2 

 

 

Условията за участие в открития конкурс, посочени в предходните точки т. 5.1.5, 

5.1.8 и 5.1.10 се отнасят за управителите или за лицата, овластени по реда на Търговския закон  

за съответния вид търговец да представляват търговеца, а изискванията по т. 5.1.5 и 5.1.10 се 

отнасят за лицата по чл. 18, ал. 4 от Наредбата. 

Всеки участник поема всички разноски по изготвяне и представяне на документите за 

участие. ТП „ДГС – Първомай”  не заплаща тези разходи, независимо от изхода на процедурата. 

Представените документи остават в архива на ТП „ДГС – Първомай” след приключване 

на процедурата  и не се връщат на участниците. 

5. Срок на валидност на ценовите предложения (офертите) – не по-малко от 90 

(деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване. 

6. Критерий за оценка на офертите на основание чл. 15а, ал. 1, т. 1 – е най-ниската 

предложена  цена за изпълнение на всички дейности и прогнозни количества включени в 

съответния обособен обект. 

8. Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от интернет страниците 

на ЮЦДП, гр. Смолян или ТП „ДГС – Първомай” на следния интернет адрес: http://www.ucdp-

smolian.com/  БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ.  

Документацията може да се получи и от деловодството на стопанството всеки работен ден 

от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа с краен срок до 12:00 часа на 16.02.2023 г. срещу 

представяне на документ за  внесени невъзстановими  15,00 (петнадесет) лева без  ДДС. 

Документацията може да бъде заплатена по избор на участника в касата на ТП „ДГС – 

Първомай”  или по банков път по сметка на ТП „ДГС – Първомай” – IBAN: BG42 CECB 9790 

10E8 3434 00, BIC: CECBBGSF, при ЦКБ АД – клон Пловдив – България. При постъпило 

писмено искане от заинтересованото лице, Възложителят изпраща документацията за участие 

за сметка на лицето, отправило искането. 

9. Оферти за участие в открития конкурс ще се приемат в деловодството на 
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административната сградата на ТП „ДГС – Първомай“ в гр. Първомай, ул. „Йоан Екзарх” № 6, 

всеки работен ден с краен срок до 17:00 часа на 16.02.2023 г.  

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

конкурса, като ценовото предложение се изготвя по образец и предлаганата цена не може да 

бъде по – висока от обявената начална цена. 

Всеки участник при изготвяне на документите си за участие в открития конкурс трябва да 

се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Офертата за участие се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на участника, вида на 

процедурата, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и 

електронен адрес. 

Всички представени документи трябва да са изготвени на български език, а в случай че 

документите се представят на език различен от български, следва да бъдат придружени с 

официално заверен превод на български език. 

10. Участниците не могат да използват подизпълнители. Възложителят не допуска 

наемане на подизпълнители от спечелилия конкурса участник. 

11. Оглед на отделните насаждения може да се извърши в присъствието на служител на 

ТП „ДГС – Първомай“ всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа  с краен срок до 15:00 часа  на 

16.02.2023 г., след представяне на документ за закупени документи за участие и осигуряване на 

транспорт от участника. Разходите за огледа са за сметка на участника. 

12. Откритият конкурс да се проведе на: 17.02.2023 г. от 13:00 часа в 

административната сградата на ТП „ДГС – Първомай “ в гр. Първомай, ул. „Йоан Екзарх” № 6. 

13. Определям лице за контакт и предоставяне на информация по провеждане на 

конкурса: инж. Николай Тодоров  – лесничей  при ТП „ДГС – Първомай“ или на  GSM.: 

0886181550. 

14. Упълномощавам, Мариана Иванова – на длъжност деловодител, ЧР при ТП „ДГС – 

Пъвомай“, да приема подадените от участниците документи за участие в конкурса и издаде 

документ, на който е отбелязан  входящият номер, дата и час на постъпване на офертата от 

участника и да води надлежен Регистър на постъпилите оферти. 

15. Утвърждавам, документация за провеждане на открития конкурс за обект № 

2315МТ, която е неразделна част от настоящата заповед. 

16. Възлагам на Мариана Иванова – на длъжност деловодител, ЧР в ТП „ДГС – 

Първомай“ да организира публикуването на настоящата заповед в едно с утвърдената 

конкурсна документация най-малко в 15 (петнадесет) дневен срок, преди крайния срок за 

подаване на офертите за участие в конкурса на интернет страницата на ЮЦДП – гр.Смолян и на 

ТП „ДГС – Първомай “, както и да постави същата на видно място в сградата на ТП „ДГС – 

Първомай “. 

17. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред, на основание чл. 145 и 

следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от съобщаването 

ѝ, чрез ТП „ДГС – Първомай“  пред Административен съд – Пловдив.   

Препис от настоящата заповед да се връчи на упоменатите по горе длъжностни лица за 

сведение и стриктно изпълнение.  

 

                                                                                          ИНЖ. ЙОРДАН ШОПОВ /п/* 
                                                                                          Директор на ТП  „ДГС – Първомай” 

     

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

(Регламент (ЕС) 2016/679) 


