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МЗХГ – Южно централно държавно предприятие 

         ТП „Държавно горско стопанство-Карлово”  
          гр. Карлово, ул. „Калофер войвода”№23, тел.: 0335- 9- 65-02  

e-mail: dgskarlovo@ucdp-smolian.com 

 

З А П О В Е Д 
№66/01.02.2021г. 

 

на основание чл.2, т.2 и чл.12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.3 и ал.4 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 и Заповед 

№1/04.01.2021г. на Директора на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян за упълномощаване на 

Директора на ТП „ДГС-Карлово” 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 
І. 1. Да се проведе ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане извършването на лесокултурни 

дейности в горска територия – държавна собственост в обхвата на Териториално поделение 

„ДГС-Карлово” на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян по реда на чл.12 - чл.24 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 за дейностите по 

чл.10, ал.1, т.8, т.11 и т.14 от Наредбата и съгласно одобрена спецификация. 

2. Предметът на открития конкурс е: „Извършване на лесокултурни дейности през 2021 

година, включващи стопанисване – кастрене, подпомагане на естественото 

възобновяване, отгледни сечи в млади насаждения без материален добив и ограничаване 

негативното влияние на инвазивни видове в горски култури и насаждения в Обект №2, 

горска територия - държавна собственост от териториалния обхват на ТП „ДГС-

Карлово”на „ЮЦДП” ДП, гр.Смолян”. 

Подробно описание на вида лесокултурните дейности, начина и технологията им на 

изпълнение се съдържа в Техническото задание – Приложение №7 от утвърдената конкурсна 

документация и изготвената Спецификация. Дейностите ще се извършват в териториалния 

обхват на ТП „ДГС-Карлово”, общ. Карлово, землищата на с. Войнягово, с. Каравелово, с. 

Дъбене, с. Соколица, гр. Баня, с. Мраченик, с. Богдан, с. Куртово. 

Лесокултурните дейности, които следва да бъдат извършени в Обект №2 през 2021 г. по 

подотдели, площи, дейности, операции, начални стойности и крайни срокове са както следва: 
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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 :  VI. СТОПАНИСВАНЕ :  1043 дка 

 VI.1. КАСТРЕНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИКУЛТУРИ-734 дка : 

 VI.1. 1.КАСТРЕНЕ НА КЛОНИ В ТОПОЛОВИ  КУЛТУРИ : 

1 Операция:  Кастрене на клони на топола -от земя с ръчен трион на височина до 4м. , клони 

с диаметър до 3 см. 

277 "а"-2г 15 10 бр. 68,7 7,32 502,88 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

277 "б"-2г 6 10 бр. 25,9 7,32 189,59 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

277 "в"-2г 12 10 бр. 51,0 7,32 373,32 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

277 "г"-1 част-

2г 64 10 бр. 318,9 7,32 2334,35 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

276 "з"-част-

3г 1 10 бр. 4,9 7,26 35,57 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

276 "л"-3г 7 10 бр. 37,0 7,26 268,62 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

276"14"-3г 7 10 бр. 34,4 7,26 249,74 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

712 "ю"-3г. 42 10 бр. 195,4 7,08 1383,43 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

275''в''-4г 8 10 бр. 33,2 7,34 243,69 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

275''е''-4г 16 10 бр. 64,9 7,34 476,37 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

275''3''-4г 16 10 бр. 72,7 7,34 533,62 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

277''15''-4г 10 10 бр. 51,4 7,34 377,28 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

276''ж''-4г 50 10 бр. 188,0 7,20 1353,60 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

Всичко 1 254 х 1146,40 7,26 8322,06   

2 Операция:  Кастрене на клони на топола - със стълба с ръчен трион на височина над 5 до 

8м. клони  с диаметър до 3 см. 

273 “в“-5г 

11 10 бр. 14,8 16,62 245,98 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

273''х''-5г 53 10 бр. 89,5 16,56 1482,12 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

273''2''-5г 2 10 бр. 9,1 16,62 151,24 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

278 ''13''-5г 28 10 бр. 36,50 16,16 589,84 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

Всичко 2 94 х 149,90 16,47 2469,18   

3 Операция:  Кастрене на клони на топола - и от земя с ръчен трион на височина над 4м. -

клони с диаметър до 3 см 

273''в''-5г 

11 10 бр. 14,8 9,13 135,12 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

273''х''-5г 52 10 бр. 89,4 9,11 814,43 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 
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273''2''-5г 2 10 бр. 9,2 9,13 84,00 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

277''2''-5г 33 10 бр. 54,70 9,06 495,58 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

Всичко 3 98 х 168,10 9,10 1529,14   

4 Операция: Кастрене на клони на топола със стълба с ръчен трион на височина над 5 до 8м. 

Среден диаметър на окастрените клони до 3 см 

274''т''-6г 

24 10 бр. 39,9 16,10 642,39 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

274''с''-6г 12 10 бр. 17,1 16,10 275,31 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

274''ф''-6г 36 10 бр. 71,2 16,10 1146,32 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

273''ш''-6г 26 10 бр. 113,1 16,16 1827,70 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

273''щ''-6г 13 10 бр. 45,6 16,16 736,90 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

276''а''-6г 4 10 бр. 15,30 16,10 246,33 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

Всичко 4 115 х 302,20 16,13 4874,94   

5 Операция: Кастрене на клони на топола - от земя с ръчен трион на височина над 4м. 

Среден диаметър на окастрените клони до 3 см. 

274''т''-6г 

25 10 бр. 40,0 9,13 365,20 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

274''с''-6г 12 10 бр. 17,1 9,11 155,78 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

274''ф''-6г 36 10 бр. 71,3 9,13 650,97 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

273''ш''-6г 26 10 бр. 113,1 9,11 1030,34 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

273''щ''-6г 13 10 бр. 45,6 9,13 416,33 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

276''а''-6г 4 10 бр. 15,30 9,06 138,62 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

Всичко 5 116 х 302,40 9,12 2757,24   

6 Операция: Кастрене на клони на топола - със стълба с ръчен трион на височина над 5 до 

8м. Среден диаметър на окастрените клони до 3 см 

276 "з" 29 10 бр. 101,8 15,46 1573,83 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

Всичко 6 29 х 101,80 15,46 1573,83   

7 Операция: Кастрене на клони на топола - от земя, с ръчен трион на височина над 4м. 

Среден диаметър на окастрените клони до 3 см. 

276 "з" 28 10 бр. 101,8 8,65 880,57 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

Всичко 7 28 х 101,80 8,65 880,57   

Всичко  VI.1.1 734 х 2272,60 9,86 22406,95   

 VI.1. 2. НАМАЗВАНЕ НА ОТРЕЗИТЕ НА ОКАСТРЕНИТЕ КЛОНИ В ТОПОЛОВИ  КУЛТУРИ 

С ПРЕДПАЗНИ МАТЕРИАЛИ ИЛИ ОВОЩАРСКА ЗАМАЗКА : 

1 Операция:  Намазване на отрезите с предпазни материали или овощарска замаска на 

височина до 5м и диаметър до 3 см 

277''а'' 15 10 бр. 68,7 1,54 105,80 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 
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277''б'' 6 10 бр. 25,9 1,54 39,89 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

277'в'' 12 10 бр. 51,0 1,54 78,54 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

277''г-част''-1 64 10 бр. 318,9 1,54 491,11 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

276''з-част'' 1 10 бр. 4,9 1,53 7,50 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

276''л'' 7 10 бр. 37,0 1,53 56,61 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

276''14'' 7 10 бр. 34,4 1,53 52,63 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

712''ю'' 42 10 бр. 195,4 1,49 291,15 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

275''в'' 8 10 бр. 33,2 1,55 51,46 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

275''е'' 16 10 бр. 64,9 1,55 100,60 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

275''3'' 16 10 бр. 72,7 1,55 112,69 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

277''15'' 10 10 бр. 51,4 1,55 79,67 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

276''ж'' 50 10 бр. 188,0 1,52 285,76 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

273''в'' 11 10 бр. 14,8 1,57 23,24 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

273''х'' 
52 10 бр. 89,4 1,56 139,46 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

273''2'' 2 10 бр. 9,2 1,57 14,44 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

277''2'' 33 10 бр. 54,7 1,55 84,79 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

274''т'' 25 10 бр. 40,0 1,51 60,40 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

274''с'' 12 10 бр. 17,1 1,51 25,82 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

274''ф'' 36 10 бр. 71,3 1,51 107,66 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

273''ш'' 26 10 бр. 113,1 1,52 171,91 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

273''щ'' 13 10 бр. 45,6 1,52 69,31 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

276''а'' 4 10 бр. 15,3 1,51 23,10 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

276''з'' 28 10 бр. 101,8 1,51 153,72 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

Всичко 1 496 х 1718,70 1,53 2627,24   

2 Операция:  Намазване на отрезите с предпазни материали или овощарска замаска на 

височина над 5м до 8 м. и диаметър до 3см. 

273''в'' 

11 10 бр. 14,8 3,14 46,47 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

273''х'' 53 10 бр. 89,5 3,12 279,24 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

273''2'' 2 10 бр. 9,1 3,14 28,57 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

278 ''13''-5г 
28 10 бр. 36,5 3,03 110,60 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

274''т'' 24 10 бр. 39,9 3,02 120,50 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

274''с'' 12 10 бр. 17,1 3,02 51,64 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

274''ф'' 36 10 бр. 71,2 3,02 215,02 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

273''ш'' 26 10 бр. 113,1 3,03 342,69 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

273''щ'' 13 10 бр. 45,6 3,03 138,17 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

276''а'' 4 10 бр. 15,3 3,02 46,21 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 
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276''з'' 29 10 бр. 101,8 3,02 307,44 22.02-31.03. 21 г. и от 01.10-30.12.21 г. 

Всичко 1 238 х 553,90 3,04 1686,55   

Всичко  VI.1.2 734 х 2272,60 1,90 4313,79   
Всичко  

VI.1 734 х х х 26720,74   

 VI.2.ПОДПОМАГАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ  : 

1. Операция: Отглеждане на млади насаждения БМД- Изсичане издънки/ пречупване с 

ръчни инструменти-над 3 годишна възраст-Дср.-до 8 см.-на височина под нивото на 

наличния подраст от здб 

29 “р“ 182 дка 20,0 82,97 1659,40 01.04.-30.09.21 г. 

558"б" 80 дка 40,0 84,46 3378,40 01.04.-30.09.21 г. 

Всичко 1 262 х 60,00 83,96 5037,80   
Всичко  

VI.2 262 х х х 5037,80   

 VI.3.  ОТГЛЕДНИ СЕЧИ В МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ НАД 3 Г. БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ: 

1. Операция -  Отглеждане на млади насаждения без материален добив(изсичане 

издънки,шипки,къпини с моторен храсторез)-осветление култури-среден диаметър на отреза 

-до 3 см. 

429 "о" 28 дка 10,0 30,39 303,90 01.04.-30.09.21 г. 

Всичко 1 28 х 10,00 30,39 303,90   

2. Операция - Изнасяне на изсечените къпини, шипки и издънки извън площта на 

разстояние до 50 м.: 

429 "о" 28 дка 10,0 90,79 907,90 01.04.-30.09.21 г. 

Всичко 2 28 х 10,00 90,79 907,90   

Разходи за 

моторен храсторез 

и/ или мот. трион дка 10,00 2,94 29,40 01.04.-30.09.21 г. 

Всичко 

VI.3. 28 х 10,00 124,12 1241,20   

 VI.4.  ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ВЛИЯНИЕ НА ИНВАЗИВНИТЕ ВИДОВЕ   

1. Операция:  Изсичане издънки/ пречупване с ръчни инструменти-над 3 годишна възраст-на 

по-тънките-на височина 1/2 от издънката 

709 “г1“ 18 дка 2,0 129,97 259,94 01.04.-30.09.21 г. 

555"д1" 1 дка 1,0 149,57 149,57 01.04.-30.09.21 г. 

Всичко 1 19 х 3,00 136,50 409,51   

2. Операция:  Опръстеняване на по дебелите стъбла на височина 1/2 на издънката по целия 

диаметър на стъблото за спиране на проводящите функции 

709 “г1“ 18 м3. без кора 1,0 4,58 4,58 01.04.-30.09.21 г. 

555"д1" 1 м3. без кора 1,0 5,18 5,18 01.04.-30.09.21 г. 
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Всичко 2 19 х 2,00 4,88 9,76   

3. Операция:  Намазване на опръстенения участък по целия диаметър на дтъблото на 

издънките с 80-100% разтвор на готварска сол, вкл. направа на разтвора 

709 “г1“ 18 10 бр. 10,0 3,37 33,70 01.04.-30.09.21 г. 

555"д1" 1 10 бр. 10,0 3,44 34,40 01.04.-30.09.21 г. 

Всичко 3 19 х 20,00 3,41 68,10   

Закупуване на 

готварска сол кг 5,00 0,70 3,50 01.04.-30.09.21 г. 

Всичко  

VI.2 19 х х х 490,87   

Всичко V 1043 х х х 33490,61   

ОБЩО за обект №  2 - 2021  г. х 33490,61   

 
 

 

Дейностите се извършват съгласно поставените технологични изисквания в  

Техническото задание – Приложение №7, част от съответстващата конкурсна 

документация. 

 3. Стойността на обекта е 33 490,61 лв. (тридесет и три хиляди четиристотин и деветдесет 

лева и шейсет и една стотинки), без включен ДДС. Участниците не могат да предлагат цени 

по-високи от посочената стойност, както и единични цени по операции по-високи от 

посочените в таблицата.  

4. Крайният срок за изпълнение на договора е  31.12.2021г., а сроковете за изпълнение на 

всяка една операция, включена в предмета на открития конкурс са посочени в таблицата по т.2 от 

настоящата заповед.  

      5.  Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 1% /един процент/ от стойността на 

обекта, определена в абсолютна сума в размер на 334,90 лв. (триста тридесет и четири лева и 

деветдесет стотинки). Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична 

сума, внесена по следната банкова сметка на възложителя IBAN BG44 CECB 9790 10E7 8863 00, 

BIC: CECBBGSF, „ЦКБ” АД, клон Карлово. Гаранцията за участие следва да е внесена по 

посочената банкова сметка до 17:00ч. на 22.02.2021г.  

5.1. Гаранцията за изпълнение е 5% (пет процента) от достигнатата при провеждане на 

конкурса цена. Представя се в една от следните форми, по избор на определения за изпълнител - 

парична сума, внесена по сметка на ТП „ДГС-Карлово” или банкова гаранция. Когато участник, 

определен за изпълнител, избере да представи гаранция за изпълнение на договора под формата 

на банкова гаранция, в представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се 

освобождава само след писмено известие от възложителя. Следва да бъде изрично записано, че е 

безусловна и неотменима в полза на ТП „ДГС-Карлово“, както и да има срок на валидност не по-

малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора. 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 или частично изпълнение на задължението за внасяне 

на гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора 

от участника, определен за изпълнител. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване 

на гаранцията за изпълнение, както и заплащане на неустойките се уреждат в договора. 
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 Внесените гаранции за участие в конкурса да се освобождават, респективно задържат 

по реда и условията на чл.31 и чл.32 от Наредбата. 

6. Срокът на валидност на офертите е минимум 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от 

датата на получаване на офертата в горското стопанство. 

7. Критерият за класиране на офертите е съгласно чл. 15а, ал.1, т.1 от Наредбата – „най-

ниска” цена. Предложения, подадени в плик „Ценово предложение”, които надвишават 

предварително обявената от възложителя начална цена, не участват в класирането.  

8. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 22.02.2021 г. от 10:30 до 15:30 

часа в присъствието на представител на ТП „ДГС-Карлово” при осигурен транспорт от участника. 

Разходите за огледа са за сметка на участниците. Извършването на оглед на обекта не е 

задължително, както и не е основание за отстраняване на участник от открития конкурс.  

9. Участниците могат да изтеглят документацията от интернет страницата на „ЮЦДП” ДП, гр. 

Смолян на следния интернет адрес - http://ucdp-smolian.com/ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ. Участниците, 

които желаят да получат документацията на хартиен носител, следва да заплатят сума в размер на 

2,00 лв. (два лева), без включен ДДС. Документацията може да бъде закупена всеки работен ден 

от 8:00ч до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа от касата на ТП „ДГС-Карлово”, адрес: гр.Карлово, 

ул. „Калофер войвода” № 23 в срок до 22.02.2021г., включително. Цената на конкурсната 

документация може да бъде заплатена и на следната банкова сметка: IBAN: 

BG44CECB979010E7886300, BIC:CECBBGSF на ЦКБ АД.  

Закупуването на документацията не е задължително и участниците я закупуват, само 

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

публикува на интернет страницата на ТП „ДГС-Карлово” и „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян.  

10. Оферти за участие в открития конкурс се приемат в деловодството на административната 

сграда на ТП „ДГС - Карлово”, адрес: гр. Карлово, ул. „Калофер войвода” №23 всеки работен ден 

до 17:00 часа на 22.02.2021г., включително. Всеки участник в процедурата има право да подаде 

само една оферта.  
Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него 

представител. Върху плика се посочват името на участника, номер на обекта, адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. При приемане на офертата 

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. При 

оформяне на офертата се прилага чл.19 от Наредбата. 

11. Откритият конкурс ще се проведе на 23.02.2021г. в административната сграда на ТП 

„ДГС- Карлово”, адрес: гр. Карлово, ул. „Калофер войвода” №23 от 10:30 часа.   

Присъствието на участниците или техни упълномощени представители на заседанието 

на комисията не е задължително. 

12. В процедурата не се допуска да бъдат използвани подизпълнители. 

13. Определям лице за контакт при ТП „ДГС-Карлово”– инж. Румяна Манолова, тел: 

0335/96502. Данните за контакт с възложителя са: адрес: гр. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Калофер 

войвода” №23, тел.:0335/96502, e-mail: dgskarlovo@ucdp-smolian.com.  

 

 ІІ.  Условия за допускане на участниците до участие в процедурата: 

 

 Изпълнението на дейностите, предмет на конкурса по чл.10, ал.1, т.8, т.11 и т.14 от 

Наредбата, се извършва от търговци, регистрирани в публичния регистър на Изпълнителна 

агенция по горите по чл. 241 ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за дейностите, 

предмет на конкурса и удостоверение за регистрация на управителя/член на управителния орган 

http://ucdp-smolian.com/
mailto:dgskarlovo@ucdp-smolian.com
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или на нает с трудов договор лицензиран лесовъд в публичния регистър на ИАГ за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл.235 от ЗГ.   

Всеки участник е необходимо да отговаря на следните условия: 

 1.  Не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 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. 

 2. Не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност. 

 3. Не е в производство по ликвидация. 

 4. Не е свързано лице по смисъла на §1, т.15 от допълнителната разпоредба на Закона за 

противодействие на корупцията  и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ) с директора на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян и ТП „ДГС - Карлово”.  

 5. Не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ.  

 6. Не е лишен от право да упражнява търговска дейност. 

 7. Няма парични задължения към държавата и към ЮЦДП, установени с влязъл в сила акт 

на компетентен държавен орган. 

 

 Изискванията по точки 1, 4 и 6 се отнасят за управителите или за лицата, които 

представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава - 

членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, където кандидатът е регистриран. 

Изискванията по точки 2, 3, 5 и 7 се отнасят за търговеца, а отсъствието на тези 

обстоятелства се декларират от управителите или лицата, които представляват участника, 

съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския 

съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, където кандидатът е регистриран или упълномощено от тях лице.  

 8. Представил е оферта в съответствие с изискванията на документация за участие в 

конкурса и съгласно конкурсните условия. 

 9. Внесъл е пълния размер на определената парична гаранция за участие, посочена в т.5 от 

настоящата заповед. 

 10. Не използва подизпълнители при извършване на дейностите по възложената дейност. 

 11. Няма непогасени задължения към ЮЦДП и неговите териториални поделения. 

 12. Разполага с техническа и кадрова обезпеченост за изпълнение на дейностите, предмет 

на открития конкурс, както следва: 

 

 12.1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИКАТА: 
 

   Един  брой моторен храсторез и/или моторен трион. Моторните триони и/или 

храсторези следва да са регистрирани по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделска и 

горска техника.  

 

 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТИТЕ: 

 

 -  4 (четири) броя стълби с височина минимум 4м/5 м.;  

 - 8 (осем) броя ръчни триони за кастрене; 

 - 8 (осем) броя лозарски ножици; 

 - 4 (четири) броя четки за намазване; 
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- 2 (два) броя гребло /търмък/ за изнасяне на изсечените къпини, шипки и 

издънки извън площта; 

 -  8 (осем) броя брадви; 

 - 2 (два) броя инструменти за опръстеняване- рукан или верига за опръстеняване.  

 

 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА 

 

 - Минимум едно наето лице със сключен трудов договор, вписано в регистъра на 

Изпълнителна агенция по горите по чл.235 от Закона за горите за дейностите, предмет на 

настоящия конкурс; 

 - минимум 8 (осем) лица, които да участват в изпълнението на ръчните дейности – 

общи работници.  

 - минимум 1 (едно) лице, притежаващо правоспособност за работа с моторен 

трион/моторен храсторез за дейностите - отглеждане на млади насаждения без материален 

добив (изсичане издънки,шипки,къпини с моторен храсторез) - осветление култури - среден 

диаметър на отреза до 3 см.  

 В случай, че някой от наетите общи работници притежават правоспособност за 

работа с моторен трион/моторен храсторез не е необходимо допълнително още едно лице. 

  

 Всички лица следва да са в трудови правоотношения с участника. 

 Обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост се удостоверяват в декларация по 

образец – Приложение № 4 от конкурсната документация. Преди сключване на договора 

участникът, определен за изпълнител представя всички необходими документи, доказващи 

обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, които е декларирал. 

 

 Утвърждавам документацията, която е неразделна част от настоящата Заповед за 

провеждане на процедурата. 

 

 Настоящата заповед следва да бъде публикувана най-малко 15 дни преди крайния срок за 

подаване на оферти в интернет страницата на ТП „ДГС-Карлово” и на „ЮЦДП” ДП, гр.Смолян, 

както и да бъде поставена на видно място в административната сграда на стопанството - за 

сведение. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване съгласно чл.149, ал.1 от АПК в 14-дневен срок 

от съобщаването й чрез ТП „ДГС - Карлово” пред Административен съд – гр. Пловдив. 

 

 

 

 

Директор ДГС : .........../п/*......................... 

                                                                                                      (инж. Златю Кличев) 

 

 

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

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

                                           

 


