
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр.Смолян , ул. ”Пол. Дичо Петров” № 1 А,  

ТП   ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО “АЛАБАК” - гр.Велинград ,бул. ”Съединение” № 

125, п.код 4600, п.к 80 
Тел. : 0887498826,  e-mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

 

         З А П О В Е Д 

                                                                № З-03-35/26.01.2023 год. 

 

 

На основание чл. 174, ал. 2  от Закона за горите, чл. 2, т. 2,  чл. 10, ал. 1, т. 9 т.10, т.11 

както и чл. 12, ал. 1 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 за краткост в Заповедта 

“Наредбата”, във връзка с разработени, предложени и одобрени спецификации за 

предоставяне извършването на дейностите за обект 2, включващ „Залесяване, попълване,  

първо и второ отглеждане на култури, отглеждане на млади насаждения без материален 

добив на територията на ТП ДГС „Алабак” и съгласно Заповед № З-01-530/15.12.2022 г. на 

Директора на ЮЦДП – Смолян,  

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1.Насрочвам за провеждане Открит конкурс по реда на Раздел ІІ от “Наредбата”  с 

предмет: обект 2, включващ „Залесяване, попълване,  първо и второ отглеждане на култури, 

отглеждане на млади насаждения без материален добив на територията на ТП ДГС 

„Алабак”, като определям срок до 15:00 часа на 13.02.2023 год. за подаване на Оферти от 

участниците, които желаят да осъществят дейностите по спецификация в отдели с площ и  

количество, цена и срок на  изпълнение 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 НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ І: ЗАЛЕСЯВАНЕ -8 дка 

1. Операция::Временно съхранение на семенни фиданки 

162-б 2 100бр 6,00 0,77 4,62 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

162-в 6 100бр 18,00 0,77 13,86 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

Всичко 1 8 х 24,00  18,48  

2. Операция: Отваряне на дупки с моторен свредел (за 100 бр)-размер на дупките в см 12/25 

162-б 2 100бр 6,00 11,94 71,64 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

162-в 6 100бр 18,00 11,94 214,92 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 



Р-ди мот.свредел  24,00 7,28 174,72 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

Всичко 2 8 х 24,00  461,28  

3.Операция Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел (диаметър 10-12 см) 

за 100 бр 

 

162-б 2 100бр 6,00 42,71 256,26 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

162-в 6 100бр 18,00 42,71 768,78 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

Всичко 3 8  24,00  1025,04  

Всичко І 8 х 24,00  1504,80  

ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ ІІ. ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ 11,233 дка 

1 Операция:Временно съхранение на семенни фиданки 

398-д-2год 0,22 100бр 0,67 0,72 0,48 15.03.2023 г.-15.04.2023 г.  

398-е-2 год 0,13  0,4 0,72 0,29 15.03.2023 г.-15.04.2023 г.  

392-е-2 год 0,52  1,57 0,72 1,13 15.03.2023 г.-15.04.2023 г.  

296-в-4 год 0,57  1,42 0,74 1,05 15.03.2023 г.-15.04.2023 г.  

296-2-4 год 1,83  3,88 0,74 2,87 15.03.2023 г.-15.04.2023 г.  

398-е-4 год 0,41  1,22 0,72 0,88 15.03.2023 г.-15.04.2023 г.  

398-д-4 год 0,34  1,02 0,72 0,73 15.03.2023 г.-15.04.2023 г.  

392-н-4 год 0,29  0,86 0,72 0,62 15.03.2023 г.-15.04.2023 г.  

536"б"-4 год 6,92  17,31 0,72 12,46 15.03.2023 г.-15.04.2023 г.  

Всичко 1 11,23 х 28,35  20,51  

2 Операция:Отваряне на дупки с моторен свредел (за 100 бр)-размер на дупките в см 12/25 

398-д-2год 0,22 100бр 0,67 11,76 7,88 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

398-е-2 год 0,13 100бр 0,40 11,25 4,50 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

392-е-2 год 0,52  1,57 11,76 18,46 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

296-в-4 год 0,57  1,42 11,96 16,98 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

296-2-4 год 1,83  3,88 11,96 46,40 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

398-е-4 год 0,41  1,22 11,25 13,73 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

398-д-4 год 0,34  1,02 11,76 12,00 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

392-н-4 год 0,29  0,86 11,76 10,11 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

536"б"-4 год 6,92  17,31 11,67 202,01 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

Р-ди мот.свредел  28,35 7,28 206,39 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

Всичко 2 11,23 х 28,35  538,46  

3.Операция Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел (диаметър 10-12 см)  



за 100 бр 

398-д-2год 0,22 100бр 0,67 42,07 28,19 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

398-е-2 год 0,13 100бр 0,40 40,24 16,10 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

392-е-2 год 0,52  1,57 42,07 66,05 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

296-в-4 год 0,57  1,42 42,76 60,72 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

296-2-4 год 1,83  3,88 42,76 165,91 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

398-е-4 год 0,41  1,22 40,24 49,09 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

398-д-4 год 0,34  1,02 42,07 42,91 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

392-н-4 год 0,29  0,86 42,07 36,18 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

536"б"-4 год 6,92  17,31 41,72 722,17 15.03.2023 г.-15.04.2023 г. 

Всичко 3 11,23  28,35  1187,32  

Всичко ІІ 11,23 х 28,35  1746,29  

ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ ІII. ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ -46 дка 

1.Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина от 40 см. до 70 см.- 46дка 

а/ едногодишни култури-8 дка 

162-б 2 100 м 6,00 27,51 165,06 01.06.2023 г.-30.06.2023 г. 

162-в 6 100 м 18,00 27,51 495,18 01.06.2023 г.-30.06.2023 г. 

Всичко a 8  24,00  660,24  

б/ две годишни култури-3 дка  

398-д 0,5 100 м 1,5 27,09 40,64 01.06.2023 г.-30.06.2023 г. 

398-е 0,5  1,5 25,92 38,88 01.06.2023 г.-30.06.2023 г. 

392-е 2  6 27,09 162,54 01.06.2023 г.-30.06.2023 г. 

Всичко б 3  9,00  242,06  

в/ четири годишни култури-35 дка  

296-в 3,0 100 м 10,50 27,54 289,17 01.06.2023 г.-30.06.2023 г. 

296-2 13  38,50 27,54 1060,29 01.06.2023 г.-30.06.2023 г. 

398-е 1,0  3,00 25,92 77,76 01.06.2023 г.-30.06.2023 г. 

398-д 1  3,00 27,09 81,27 01.06.2023 г.-30.06.2023 г. 

392-н 2  6,00 27,09 162,54 01.06.2023 г.-30.06.2023 г. 

536-б 15  52,50 26,87 1410,68 01.06.2023 г.-30.06.2023 г. 

Всичко в 35  113,50  3081,71  

Всичко 1 46  146,5  3984,01  



ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV. ВТОРО ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ-11 дка-При 

Необходимост 

1.Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина от 40 см. до 70 см-11 дка 

а/ едногодишни култури-8 дка 

162-б 2 100 м 6,00 25,34 152,04 След съгласуване 
 

162-в 6  18,00 25,34 456,12 с възложителя  

Всичко 1 8 х 24,00 25,34 608,16 не по късно 31.10  

б/ две годишни култури-3 дка 

398-д 0,5 100 м 1,5 24,95 37,43 След съгласуване  

398-е 0,5  1,5 23,87 35,81 с възложителя  

392-е 2  6 24,95 149,70 не по късно 31.10  

Всичко 2 3 х 3,00 74,31 222,94  

Всичко IIV 11    831,10  

Всичко III 

+IV 
57 х   4815,11  

ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ V : Отглеждане на млади насаждения без 

материален добив – 56 дка  

 

1.Операция-20% Прочистка  

368-a 8,0 дка 8,0 120,37 962,96 01.07.2023 г-31.07.2023 г  

369-б 24,0  24,0 120,37 2888,88   

Всичко 1 32  32,00  3851,84   

2..Операция-20% Осветление  

446-в 6,0 дка 6,0 77,78 466,68 01.07.2023 г-31.07.2023 г  

 2,0  2,0 72,66 145,32   

 1,0  1,0 114,68 114,68   

Всичко 2 9  9,00  726,68   

2..Операция-10% Осветление  

460-в 8,0 дка 8,0 72,66 581,28 01.07.2023 г-31.07.2023 г  

 7,0  7,0 68,05 476,35 01.07.2023 г-31.07.2023 г  

Всичко 3 15  15  1057,63   

Всичко V 56    5636,15   

ОБЩО за обект № 2-2023г.  13702,35  

 



 

 

Забележка: Подробното разпределение на площите за работа по описаните дейности, 

разпределени по количества по подотдели са представени в утвърдените спецификации и 

технологични планове приложени към настоящата документация. 

Вид на дейността и начин на изпълнение: 

1.Залесяване-8 дка 

Садене на семенищни фиданки в дупки отворени с моторен свредел. 

Цел:Възстановяване на гори, 

Тази дейност включва операции „Временно съхранение на семенни 

фиданки”,”Отваряне на дупки с моторен свредел” и „Садене на фиданки в дупки (диам.10-12 

см)”. 

Временното съхранение на семенни фиданки да се осъществи след предоставяне на 

такива от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на место,указано от негов представител, което следва да е на 

сенчесто и мочурливо място.Фиданките предвидени за залесяване, са семенни и с открита 

коренова система. 

Същите следва да се съхраняват в изкопан ров с дълбочина 40-50 см.,като една от 

страните му (по дължина) е полегата.Фиданките да се полагат под ъгъл 30º на тънки 

хоризонтални редове от полегатата страна, като между тях се полага пръст, която се 

уплътнява чрез притискане и поливане с вода, с цел отстраняване на въздушните джобове 

между тях.Най-отгоре се полага влажен мъх с цел запазване на влагата в почвата между 

фиданките за по-дълъг времеви период.При съхраняването фиданките ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да 

бъдат отделяни по дървесни видове. 

Съхранението да се извърши чрез използването на копачки. 

Отваряне на дупки да се извърши по осите на готовите тераси и при спазване на 

необходимата дълбочина-25 см. и диаметър 10-12 см.Да се оставят свободни местата, където 

направата на дупки с по-горе упоменатите размери е невъзможно.Такива да се правят на 

най-близките места по осите на терасите.Направата на дупки следва да се извърши след 

уточняване на смесването на дървесните видове с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като то 

е съгласно технологичния план.ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се спазва условието за гъстота на 

горската култура имайки в предвид участието на дървесните видове.Разстоянието между 

фиданките съгласно технологичните планове /1.00 м за бб/.Дупките да се отварят с моторен 

свредел непосредствено преди залесяването на фиданките.Брой отворени дупки – 2400 бр. 

Преди залесяването може да се извърши подрязване на кореновата система по 

дължина до достигане на не повече от 25 см. и по ширина (при необходимост) само 

връхчетата на росните корени. 

При засаждането на фиданките ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се спазват следните 

условия,гарантиращи добри условия за бъдещи положителни резултати: 

-Кореновата система да се предпазва от подсушаване и измръзване при 

транспортиране,съхранение и разнасяне до посадното место; 

-Да не се допуска подгъване,разкъсване,увреждане,усукване и сплескване на 

кореновата система и стъблото; 

-Фиданките след засаждането трябва здраво да са захванати за терена и при леко 

изтегляне да не могат да бъдат изкоренени. 

-Засаждането на фиданките да се извършва при температури на почвата над 1ºС, а 

фиданките трябва да са в растежен покой; 

-Да не се извършва залесяване на разкаляни, замръзнали и сухи почви. 

Предоставените фиданки за залесяване следва да се пренасят в сандъчета за 

залесяване,като се полагат легнали, без възможност за подвиване или пречупване на части 

от тях, покрити с мъх и поляти с вода.През целият период от изваждане на фиданките от 



местото за съхранение до залесяването, следва кореновата им система да бъде 

влажна.Полагането на фиданките в дупките да става веднага след направа на същите с цел 

недопускане на загуба на почвената влага.Засаждането да става чрез садилно колче, което да 

служи за избутване на рохка и влажна пръст около корена на фиданката и отстраняване на 

въздушни джобове в дупката.Избутването на пръста в дупката да става минимум на два пъти 

чрез уплътняване с пръст.Уплътняването на пръста около фиданката да се проверява чрез 

издърпването на фиданката по вертикала. 

 

2.Попълване на Горски култури-11,233 дка 

Тази дейност включва операции „Временно съхранение на семенищни 

фиданки,”Отваряне на дупки с моторен свредел” и „Садене на фиданки в дупки (диам.10-12 

см)” 

Временното съхранение на семенни фиданки да се осъществи след предоставяне на 

такива от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на место,указано от негов представител, което следва да е на 

сенчесто и мочурливо място.Фиданките предвидени за залесяване, са семенни и с открита 

коренова система. 

Същите следва да се съхраняват в изкопан ров с дълбочина 40-50 см.,като една от 

страните му (по дължина) е полегата.Фиданките да се полагат под ъгъл 30º на тънки 

хоризонтални редове от полегатата страна, като между тях се полага пръст, която се 

уплътнява чрез притискане и поливане с вода, с цел отстраняване на въздушните джобове 

между тях.Най-отгоре се полага влажен мъх с цел запазване на влагата в почвата между 

фиданките за по-дълъг времеви период.При съхраняването фиданките ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да 

бъдат отделяни по дървесни видове. 

Съхранението да се извърши чрез използването на копачки. 

Отваряне на дупки да се извърши по осите на готовите тераси и при спазване на 

необходимата дълбочина-25 см. и диаметър 10-12 см.Да се оставят свободни местата, където 

направата на дупки с по-горе упоменатите размери е невъзможно.Такива да се правят на 

най-близките места по осите на терасите.Направата на дупки следва да се извърши след 

уточняване на смесването на дървесните видове с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като то 

е съгласно технологичния план.ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се спазва условието за гъстота на 

горската култура имайки в предвид участието на дървесните видове.Разстоянието между 

фиданките съгласно технологичните планове.Дупките да се отварят с моторен свредел 

непосредствено преди залесяването на фиданките.Брой отворени дупки –2835  бр. 

Преди залесяването може да се извърши подрязване на кореновата система по 

дължина до достигане на не повече от 25 см. и по ширина (при необходимост) само 

връхчетата на росните корени. 

При засаждането на фиданките ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се спазват следните 

условия,гарантиращи добри условия за бъдещи положителни резултати: 

-Кореновата система да се предпазва от подсушаване и измръзване при 

транспортиране,съхранение и разнасяне до посадното место; 

-Да не се допуска подгъване,разкъсване,увреждане,усукване и сплескване на 

кореновата система и стъблото; 

-Фиданките след засаждането трябва здраво да са захванати за терена и при леко 

изтегляне да не могат да бъдат изкоренени. 

-Засаждането на фиданките да се извършва при температури на почвата над 1ºС, а 

фиданките трябва да са в растежен покой; 

-Да не се извършва залесяване на разкаляни, замръзнали и сухи почви. 

Предоставените фиданки за залесяване следва да се пренасят в сандъчета за 

залесяване,като се полагат легнали, без възможност за подвиване или пречупване на части 

от тях, покрити с мъх и поляти с вода.През целият период от изваждане на фиданките от 



местото за съхранение до залесяването, следва кореновата им система да бъде 

влажна.Полагането на фиданките в дупките да става веднага след направа на същите с цел 

недопускане на загуба на почвената влага.Засаждането да става чрез садилно колче, което да 

служи за избутване на рохка и влажна пръст около корена на фиданката и отстраняване на 

въздушни джобове в дупката.Избутването на пръста в дупката да става минимум на два пъти 

чрез уплътняване с пръст.Уплътняването на пръстта около фиданката да се проверява чрез 

издърпването на фиданката по вертикала. 

При ръчно садене  на  иглолистни и широколистни фиданки в дупки  с моторен 

свредел и садилно колче. 

Посадните места се отварят с моторен свредел -с дълбочина 20-30 см(съобразно 

дължината на кореновата система на наличните фиданки).Фиданките да се поставят и 

придържат в изправено положение.При засаждането се ползва и садилно колче.Фиданките 

да се поставят в дупката изправени, без подгънати корени и се притъпква почвата с крака, 

така че след подръпване на върха на фиданката тя да не излиза.Почвата трябва да покрива 

кореновата шийка. 

Попълването ще се извърши на липсващите или загинали фиданки при схема, 

съгласно извършеното залесяване в подотдела. 

Да се залесяват само фиданки в добро здравословно състояние-здрава коренова 

система и без наличие на механични или други повреди на стъблата. 

Фиданките да се съхраняват на влажни места, добре претъпкани, в ров.Ровът се прави 

на защитени, сенчести и влажни места, по възможност недостъпно за животни и 

недобросъвестни лица.Размерите му са в зависимост от големината на кореновата система и 

количеството фиданки.След поставянето в рова пръстта се натрупва така, че напълно да 

закрие кореновата им система, по възможност да се навлажни или полее.Различните 

дървесни видове се съхраняват отделно. 

Пренасянето на фиданките до посадните места да се извършва в сандъчета, покрити с 

влажна слама или мъх, с цел недопускане на просушаване. 

При залесяването на семенищните фиданки да не се допуска подгъването или 

увреждането на кореновата система.Не се допуска прерязване с цел скъсяване на основните 

корени на фиданката. 

Когато на мястото където трябва по схема да се отвори дупка за засаждане на 

фиданка или в близост (до 0.5 м) от него има поник, семенна фиданка или издънка от 

стопански ценен дървесен вид, същото се включва в схемата (не се засажда фиданка там) и 

следващата дупката се отваря на следващото посадно място. 

При засаждането на фиданките ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се спазват следните 

условия,гарантиращи добри условия за бъдещи положителни резултати: 

-Кореновата система да се предпазва от подсушаване и измръзване при 

транспортиране,съхранение и разнасяне до посадното место; 

-Да не се допуска подгъване,разкъсване,увреждане,усукване и сплескване на 

кореновата система и стъблото; 

-Фиданките след засаждането трябва здраво да са захванати за терена и при леко 

изтегляне да не могат да бъдат изкоренени. 

-Засаждането на фиданките да се извършва при температури на почвата над 1ºС, а 

фиданките трябва да са в растежен покой; 

-Да не се извършва залесяване на разкаляни, замръзнали и сухи почви.. 

 3.Първо отглеждане на едно, две  и четиригодишни  годишни горски култури на 

територията на ТП ДГС „Алабак” през 2023 г.-46 дка. 

Цел:Създаване на оптимални условия за растеж и развитие на засадените дървесни 

видове в най-млада възраст,поддържането им в добро здравословно състояние,регулиране на 



състава на културата,за създаване на условия за производство на висококачествена 

дървесина или други специални функции. 

Тази дейност включва операции: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в пояси и 

тераси с широчина 40 см. - 50 см 

В редовете 

Ръчно окопаване на семенищни фиданки-за1 , 2  год- два пъти/второто 

отглеждане ще се извърши при необходимост/ за 4 годишните един път. 

Операция Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина от 40 см. - 50 

см.-46 дка 

Предвидено е ръчно плевене и разрохване на почвата в тераси с широчина 40-50 см.-

окопаване за премахване или ограничаване на налична плевелна, тревна, храстова и друга 

конкурентна растителност.С това отглеждане ще се извърши откриване на залесените 

фиданки с цел създаване на растежен простор и вдървеняване на стъблата. 

Да се спазва предвидената в технологичните планове и спецификацията схема на 

отглеждане на културите. 

Да не се извършва в случаи на екстремни суши и високи температури, тъй като се 

предизвиква прегаряне на залесените фиданки. 

При окопаването тревата се изважда извън площадката или терасата, освен в случаи 

на предполагаемо последващо засушаване, когато могат да се остави като мулч около 

фиданката, с цел задържане на влага. 

4.С второто отглеждане, което ще се извърши при необходимост за 1 и 2 

годишните горски култури за 11 дка, като ще се извърши подготовка на културите за 

презимуване т.е. натрупване на почва покрай стъблото и премахване на високи треви и 

плевели по края на терасите, които е възможно след натрупване на снежна покривка да 

полегнат върху залесените фиданки и да ги повредят. 

Извършва се ръчно плевене на тревата и разрохване на почвата в посадните места 

(тераси) с мотика на дълбочина от 5 до 10 см и широчина на терасите от 40 до 50 см. 

Използваните инструменти за отглеждане на културите да бъдат добре наточени и с 

работна дължина минимум 25 см. 

5.Отгледни сечи в млади насаждения (ОМН)-Без материален добив 

Дейността ще се извърши върху 56 дка  

-Отгледна сеч Прочистка- Дейността се извършва с цел създаване на условия за 

подобряване на съставa, произходa, здравословното състояние и механичната стабилност на 

дървостоя. Пълнотата на насаждението след провеждане на сечта не се допуска да бъде по-

малка от 0,8.  

-Отгледна сеч осветление- 

1. Отглеждане на млади насаждения без материален добив. Извършва се отгледна сеч – 

прочистка с интензивност 20 %, за отдели 368“а“ и 369“б“ при спазване на чл. 9 от Наредба 

№8 – За сечите в горите 

2.Отгледна сеч осветление-за с интензивност 20 % за отдел 446“в“ и 10 % за отдел 460 „в“. 

Извършва се върху цялата площ, когато броят на дърветата от желаните видове и с желаните 

качества е ограничен и е необходимо да се подпомогне оцеляването на всяко от тях;  

Осветленията и първите прочистки се извършват се чрез освобождаване на желаните 

дървета от конкуриращите ги нежелани дървета, храсти и издънки.  
Предвижда се дейността да се извърши съгласно Наредба № 8 член 18 и 19–площ 56 

дка,  при среден диаметър на отреза до 8 см. 

 

Изсечените храсти, издънки или дървета се разполагат между оставащите дървета по 

начин, по който не ги увреждат и възпрепятстват развитието им, а при невъзможност се 



изнасят по периферията на насаждението, без да се създават предпоставки за възникване на 

пожар. 

 

 

НАЧАЛНА ЦЕНА И ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, внесена 

по сметка на  ТП ДГС „Алабак” „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF или  „Юробанк България” АД BG45BPBI79301035758201 BIG: BPBIBGSF, 

както следва: 
Гаранция за участие в размер на 5% от началната цена за обекта или 685,11 лв.  

Начална цена в лева без ДДС за дейностите, включени в обекта е в размер на  13 702,35 

лв. без ДДС.  

Участниците не могат да правят валидни предложения с цени над посочената 

начална цена за обекта.  

 

 

2. Правно основание за откриване на процедурата. Право на участие: 

2.1. Правно основание:  чл. 10, ал. 1, т. 9 т.10, т.11 както и чл. 12, ал. 1 и чл. 15, ал. 3 и 

следв. 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”. 

2.2. Право на участие имат търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 

от ЗГ и притежаващи Удостоверение за регистрация за съответната дейност и отговарят на 

изискванията на възложителя. 

3. Вид на процедурата: 

ОТКРИТ КОНКУРС, в съответствие с чл. 12, ал. 1, във връзка с чл.15 и следв. 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”. 

4. Срок на изпълнение: 

Сроковете за изпълнение са съгласно посоченото в таблицата по т. 1 от настоящата 

Заповед. 

5. Място за изпълнение на поръчката: 

В горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на дейност на 

ТП ДГС „Алабак”, в отдели и подотдели, съгласно утвърдените от ЮЦДП-Смолян 

спецификации и технологични планове, приложени към конкурсните документи. 

6. Технически изисквания: 

Участникът трябва да притежава и да отговаря на техническите изисквания за 

извършване на дейността, които са определени от Възложителя като предмет на поръчката и 

са изброени в „Условията за провеждане на открития конкурс и възлагане 

изпълнението на дейността”, където са указани начина и реда, чрез който участникът 

трябва да докаже, че притежава тези качества. 

 

7. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА. 

 

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

упълномощен представител след представяне на документ за самоличност и/или 

пълномощно от представлявания – когато е приложимо. 



7.Право на участие имат участници, които отговарят на следните изисквания: 

7.1.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; 

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

7.3.Да не е в производство по ликвидация; 

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

ЗПКОНПИ с директора на ЮЦДП Смолян и на ТП „ДГС Алабак”. 

    7.5. Да не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ. 

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

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

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

7.8. Да е извършил оглед на отделите/подотделите, включени в обекта, за който участва; 

7.9. Да е представил изискуемите документи, съгласно тръжните условия; 

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

който участва. 

7.11. Участникът трябва да е вписан в публичния регистър към Изпълнителната агенция по 

горите по чл. 241 от ЗГ за дейността, предмет на открития конкурс. 

    7.12. Да декларира, че отговаря на квалификационните и технически изисквания. 

    7.13 Участникът  няма право да използва подизпълнители при извършване на 

дейностите по възложената услуга.  

8. Начин на образуване на предлаганата цена: 

8.1 Изпълнителят на дейностите по предмета на възлагането ще се определи от 

комисията – въз основа на критериите съгласно т.12 от настоящата Заповед. 

8.2 Предложената от участника цената не трябва да бъде по-висока от началната 

цена, посочена от Възложителя. 

9. Начин на плащане. 

Стойността ще се заплаща в български левове до 15-то число на текущия месец за 

действително извършен обем от услугата, чрез банков превод, срещу издадена данъчна 

фактура и приемане на извършената работа. 

10. Срок на валидност на предложенията: 

10.1. Срокът на валидност на предложенията (офертите) подадени от участниците е 

минимум 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на отварянето на офертите.  

11. Участникът представя гаранция за участие, а определеният за изпълнител 

представя гаранция за изпълнение. 

11.1. Размер, начин, място, форма, срок и условия за внасяне на гаранцията за 

участие в процедурата: 

а) гаранцията за участие е абсолютна сума определена от възложителя и която 

гаранция е посочена в т. 1 от тази заповед. 

б) гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, 

внесена по сметка на Възложителя, съответно: ТП „ДГС Алабак” –„ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF или  „Юробанк България” АД 

BG45BPBI79301035758201 BIG: BPBIBGSF Гаранцията за участие трябва да е постъпила 

по посочената сметка до 15 часа на 13.02.2023г. 



11.2. Условия за внасяне, форма и размер на гаранцията за изпълнение на 

договора за възлагане на дейности от участника, определен за изпълнител на услугата: 

Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5% от  

достигната стойност на обекта. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми, по избор на 

определения за изпълнител: 

1. парична сума, внесена по сметка на възложителя,; 

2. банкова гаранция, учредена в полза на възложителя, 

В представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава 

само след писмено известие от възложителя. 

 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 

изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение. 

          12. Критерий за оценка на офертите – най-ниска цена. 

 

13. Конкурсните документи за участие: 

Конкурсната документация може да бъде изтеглена без заплащане от интернет 

страницата на ТП ДГС „Алабак” – dgsalabak@ucdp-smolian.com. 

Комплект от конкурсните документи може да се закупи от деловодството на ТП ДГС 

„Алабак”, всеки работен ден с краен срок за закупуването им до 15.00 ч. на 13.02.2023 г., 

срещу заплащане на цена от 5,00 (пет) лв. без ДДС, която се внася в брой в касата на ТП 

ДГС „Алабак”; 

 

14. Място, условия и срок за подаване на предложенията (офертите): 

а) предложението (офертата) се подава в деловодството на ТП ДГС „Алабак” в 

запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител. 

Върху плика се посочва името на участника, наименованието на обекта, адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 

ВСЕКИ УЧАСТНИК МОЖЕ ДА ПОДАВА ОФЕРТА ЗА ЕДИН ИЛИ ЗА ВСИЧКИ 

ОБЯВЕНИ С НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД ОБЕКТИ, /когато откритият конкурс е обявен за 

няколко обекта/ ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА. 

В надписания плик се поставят документите, съгласно изискванията, посочени в 

настоящата заповед и в условията за участие, в съответствие с чл.18 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” , КАТО 

В  НАДПИСАНИЯ ПЛИК С ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОСТАВЯ И ОТДЕЛЕН ЗАПЕЧАТАН 

НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК, В КОЙТО СЕ ПОСТАВЯ ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИКА, С НАДПИС ВЪРХУ ПЛИКА „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”  КАТО ВЪРХУ 

ПЛИКА ЗАДЪЛЖИТЕЛО СЕ ПОСОЧВА И НОМЕРА НА ОБЕКТА, ЗА КОЙТО СЕ 

ПРЕДЛАГА ЦЕНАТА, наименованието на УЧАСТНИКА . 

б) УЧАСТНИЦИТЕ могат да представят своите предложения (оферти) – в 

деловодството на ТП ДГС „Алабак”, при условия и по ред определени и посочени в 

конкурсните условия – всеки работен ден, с краен срок за подаването им до 15:00 ч. на 

13.02.2023 г.; 

в) при приемане (входиране) на предложенията (офертите) върху плика се 

отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването, и посочените данни се 

записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ.  

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на участниците 

техните Предложения (оферти), които са представени след изтичане на крайния срок за 



получаване или същите са представени в незапечатан, ненадписан, прозрачен или скъсан 

плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра; 

г) при изготвяне на своите предложения (оферти) всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от Възложителя условия. До изтичането на срока за подаване 

на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата 

си.  

 

15. Време, начин, срок и условия за оглед на обекта: 

Всеки работен ден  до 15:00 ч., с краен срок за извършване на огледа до крайния час за 

подаване на документи, след като участника осигури за своя сметка превоз в присъствието 

на представител на ТП ДГС „Алабак”; 

 

16. Време, място и час за разглеждане, оценка и класиране на подадените 

предложения (оферти): 

16.1. Възложителят назначава комисия за провеждане на конкурса, като определя 

нейния състав и резервни членове.  

а) комисията се назначава със заповед от Възложителя след изтичането на срока за 

подаване на предложенията (офертите). 

16.2. Датата за провеждане на открития конкурс е 14.02.2023г. от 09,00ч., в 

административната сграда на ТП ДГС „Алабак”, гр. Велинград, заседателната зала. 

17. Настоящата заповед да се публикува най-малко  15 дни преди крайния срок за 

подаване на документи за участие на интернет страницата на Южноцентрално ДП. 

Екземпляр от заповедта да се постави на видно място в сградата на  ТП ДГС „Алабак”. 

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

провеждане на процедурата. 

19. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Ибрахим Муса– заместник 

директор на ТП ДГС „Алабак”. 

20. За контакти с възложителя: ТП ДГС „Алабак”, гр. Велинград, бул. Съединение № 

125, телефон 0887498826, електронен адрес http://dgsalabak.ucdp-smolian.com, електронна 

поща dgsalabak@ucdp-smolian.com.  

Лице за контакт: инж. Младен Палов – лесничей при ТП ДГС „Алабак”.                                                     

21. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред 

Административен съд Пазарджик, съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния 

кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й. 
                                          

 

 
                            

 ДИРЕКТОР:………/п/*………… 
                    /инж.  Иван Чипилов/ 

 
       

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

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
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