
 

 

 

Изх. № В-19-107/21.01.2022г. 

 

 

 

     РАЗЯСНЕНИЯ №1 

 

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 20.01.2022г. в деловодството на ТП „ДГС – Пловдив“ е постъпило писмено 

запитване съдържащо уточняващи въпроси по документацията на описаната процедура,  

с вх.№Вх-19-121/20.01.2022г., именно: 

  

 

Относно: Заповед №3-19-16/12.01.2022г. за провеждане на открит конкурс за 

възлагане на лесокултурни дейности в Обект №1 от териториалния обхват на дейност на 

ТП „ДГС – Пловдив“. 

 

Господин Директор, 

 

Съгласно посочената заповед  и условията за провеждане на открития конкурс за 

възлагане на лесокултурни дейности в Обект №1 от териториалния обхват на ТП ДГС – 

Пловдив не става ясно следното: 

1. В т.8.4.2 от условията за работници и служители се изисква минимален брой 

квалифицирани работници и специалисти но не е посочено с каква точно квалификация 

трябва да бъдат работниците, които ще извършат лесокултурните дейности. В 

съответната декларация Приложение 7 към условията е записано изискване за вписване 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН 

ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ” 
 

  
  



на длъжност, имате ли конкретни изисквания за длъжността, правоспособността и 

квалификацията на наетите лица. 

 

2. В т.9.2.10 от условията е записано, че техниката и инвентарът могат да бъдат 

собствени или наети, чрез договор за наем, изисква ли се нотариална заверка на договора 

за наем. 

 

3. Вт.9.2.12. от условията като изискуеми документи са посочени документи 

доказващи наличие на трудово правоотношение и справка за актуално състояние на 

действащите трудови договори от НАП, издадена не по рано от датата на публикуване на 

процедурата, означава ли това, че тези документи трябва да се приложат към 

документите необходими за допускане до участие на участниците при провеждане на 

процедурата. Прилагането на тези документи обезсмисля декларациите и промените в 

Наредбата. 

 

  

 

20.01.2022г.       С уважение:....../п/* 

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

 

 

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. В т.8.4. от утвърдената документация за участие в открит конкурс с 

предмет: „Попълване, отглеждане и кастрене на горски култури“ е отразено, че 

участникът трябва да отговаря на техническите изисквания и да разполага с 

работници и служители с придобита правоспособност и квалификация за 

извършване на лесокултурната дейност.  
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. 

Предвид изискуемата техника за изработване на Обект №1, участникът 

трябва да разполага поне с едно лице, което да притежава правоспособност за 

работа с описаната в документацията техника, а именно:  

-Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска горска и 

мелиоративна техника. 

-Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и 

храсторези. 

2. В т. 9.2.10 от утвърдената документация е отразено следното:  

Техниката и инвентарът, които кандидатите ще използват за изпълнение на 

лесокултурните дейности трябва да са собственост на кандидата или да са наети от 



него чрез договор за наем, които да бъде ВАЛИДЕН към датата на провеждане на 

конкурса. В настоящата документация ТП „ДГС – Пловдив“ НЕ изисква нотариална 

заверка на договора за наем. 

3. В т.9.2.12 от утвърдената документация е отразено: 

Декларация (Приложение № 7) за лицата, които ще извършват ЛКД /минимум 8 и 

1бр. лице назначено на трудов договор притежаващо правоспособност за упражняване на 

лесовъдска практика по чл.235 от ЗГ/ и документи доказващи наличие на трудово 

правоотношение за изпълнението на дейностите: 

-Справка за актуално състояние на действащите трудови договори от НАП, 

издадена не по - рано от датата на публикуване на процедурата. 

Така описаният документ следва да се приложи към документите 

необходими за допускане до участие на участниците при провеждане на 

процедурата. 

Съгласно разпоредбите на чл. 22, ал.10 от Наредбата комисията има право по 

всяко време да проверява заявените данни и факти от участниците, както и да изисква в 

определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелства, изложени в 

офертата на участника. 

Освен това с Декларация (Приложение № 7) участникът декларира, че му е 

известно, че за неверни данни в декларацията носи отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

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 

 

 


