
 

 

 

Изх. № В-19-283/23.02.2022г. 

 

     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: 

 „Залесяване и отглеждане на тополови култури“ в отдел 162 подотдел „з“ и „и“,  

„м“, „п“, отдел 20 подотдел „а1“, включени в обект № 3, част от ЛКД за 2022г., 

разположен в горски територии – държавна собственост, в район на дейност на 

„Държавно горско стопанство – Пловдив“ към Южноцентрално държавно предприятие – 

гр. Смолян. 

 На 22.02.2022г. в деловодството на ТП „ДГС – Пловдив“ е постъпило писмено 

запитване съдържащо уточняващи въпроси по документацията на описаната процедура,  

с вх.№Вх-19-250/22.02.2022г., именно: 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

В техническите изисквания „Залесяване и отглеждане на тополови култури“ в 

отдел 162 подотдел „з“, „и“, „м“, „п“, отдел 20 подотдел „а1“, включени в обект №3, част 

от ЛКД за 2022г., има заложено изискване: 

 

Участникът да разполага със: 

Свредел за отваряне на посадните места. 

 

Питането ни е: 

 

Какъв документ трябва да бъде представен за доказване на техническите 

възможности на свредела за отваряне на посадните места? 

  

 

22.02.2022г.       С уважение:....../п/*....... 

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

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН 

ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ” 
 

  
  



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 – 25.02.2022г.  

 

  

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

Декларация (Приложение №6) за използваема техника и инвентар и документи, 

доказващи техническите възможности за изпълнение на дейностите, а именно: 

- Първични документи, извлечение от балансови и задбалансови активи, или 

други документи, доказващи наличие на изисканата собствена техника и 

инвентар – заверени копия; 

-  договор за наем за наета техника и инвентар.  

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.  

 

 За отваряне на посадните места е необходим свредел, който да е с размери 

съгласно изискванията посочени в технологичните планове за залесяване. 

 

 

2. В т.9.4 от утвърдената документация е отразено: 

Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и 

кадрова обезпеченост се декларират в деня на провеждането на конкурса съгласно 

приложените образци. Документите доказващи обстоятелствата на определения 

участник за изпълнител се представят в 5/пет/ дневен срок след влизането в сила на 

заповедта за определяне на изпълнител съгласно чл.35, ал.5 т. 1 от Наредбата. 

 

 

 

 

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 

 

 

 



 


