МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН
ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ”

ЗАПОВЕД
№ I - 92/18.03.2021 г.
На основание чл. 15, ал. 3 и ал. 4, във връзка чл. 2, т. 2, чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 12, ал. 1, т. 1
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 „Наредбата”, Заповед № 472/29.12.2020 година на директора на ЮЦДП,
гр. Смолян.
Н А Р Е Ж Д А М:
1. 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, 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, включени в
Обект № 2109, с отдел и подотдел 191 „у“ и Обект № 2124, с отдел и подотдел 571 „ж“ от
териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС - Пловдив”.
2. Предметът на открития конкурс е:
„Извършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба №
8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за
размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДПСмолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на
добитата дървесина”, включена в Обект № 2109, с отдел и подотдел 191 „у“ и Обект № 2124,
с отдел и подотдел 571 „ж“ от годишния план за ползването на дървесината за 2021 г., от
горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на
дейност на ТП „ДГС - Пловдив“ към ЮЦДП гр. Смолян.
Описанието на обектите с отдели и подотдели, дървесни видове, прогнозни количества
дървесина по категории, начална прогнозна цена за всеки един от обектите, гаранции за участие
и срок за изпълнение е както следва:

Обект
№

2109

Отдел,
подотдел

191 „у“

Дървесе
н вид

бб,бк

Прогнозни количества по категория д-на –
пл. куб. м
едра

средна

дребна

дърва

80,33

23,04

0,00

1021,22

общо

Начална
цена –
лв. без
ДДС

1124,59 32 226,48

Гаранци
я за
участие
в лв. в
размер
на 5%

1 611,32

Срок на
договора

31.01.2022г.

Стр.1

2124

571 „ж“

бб, бк,
здб, гбр

0,00

0,00

0,00

194,32

194,32

Общо:

х

х

80,33

23,04

0,00

1215,54

1318,91 37 941,26

5 714,78

285,74

31.10.2021г.

х

31.01.2022г.

Началната цена за всеки обект по отделно е посочена в таблицата без включено ДДС и е
както следва:
За Обект № 2109: 32 226,48 лева (тридесет и две хиляди двеста двадесет и шест лева
и четиридесет и осем стотинки), без включен ДДС.
За Обект № 2124: 5 714,78 лева (пет хиляди седемстотин и четиринадесет лева и
седемдесет и осем стотинки) без включен ДДС.
Представени ценови предложения над определените начални цени са невалидни и
кандидатите подлежат на отстраняване.
Информация за прогнозната сортиментна структура на маркираната дървесина и
началните единични цени по асортименти за всеки един обект без включен ДДС са посочени в
Приложение № 4 от конкурсната документация.
2.1. Определям условия и начин за плащане на извършената дейност, както следва:
Извършените дейности ще се приемат с писмен протокол на определена от възложителя
комисия и в присъствието на лицензирания лесовъд на изпълнителя. Въз основа на съставения
протокол 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 при условия и срокове, посочени в
договора за изпълнение.
2.2. Крайният срок за изпълнение на дейността е както следва:
2.2.1. За обект № 2109, с отдел и подотдел 191 „у“ е 31.12.2021 г.
2.2.2. За обект № 2124, с отдел и подотдел 571 „ж“ е 30.09.2021 г.
3. Определям, вида и размера на гаранциите за участие в конкурса и за изпълнение на
договора както следва:
3.1. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 5% (пет процента) от началната цена,
определена в абсолютна стойност за всеки обект, посочен в таблицата по т. 2. Гаранцията за
участие се внася само по банков път по сметка на стопанството в размер, както следва:
– за обект № 2109 – 1 611,32 лв. (хиляда шестстотин и единадесет лева и тридесет и
две стотинки);
- За обект № 2124 – 285,74 лв. (двеста осемдесет и пет лева и седемдесет и четири
стотинки);
- Банковата сметка на ТП „ДГС - Пловдив”, банка „Търговска банка Д“ АД, IBAN:
BG52DEMI92401000249654, BIC КОД: DEMIBGSF.
В банковото бордеро да се посочва № на обекта и вида на процедурата. Гаранцията за
участие следва реално да е постъпила по сметката на стопанството до края на последния
работен ден, предхождащ деня на провеждането на открития конкурс.
Внесените гаранции за участие в конкурса да се освобождават, респ. задържат по реда и
условията на чл. 31 и чл. 32 от Наредбата.
3.2. Гаранцията за изпълнение е 5% (пет процента) от достигнатата при провеждане на
конкурса цена за съответния обект, като същата се представя в една от следните форми по
избор на изпълнителя: Под формата на парична сума внесена по банков път по сметката на
ТП „ДГС - Пловдив”. 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.
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Под формата на банкова гаранция, издадена от българска банка, учредена в полза на
ТП „ДГС - Пловдив”, безусловна и неотменяема, същата се представя в оригинал при
сключване на договора, като срокът ѝ на действие следва да е не по-малък от един (1) месец
след датата, посочена като крайна дата за изпълнение на дейността (след приключване
изпълнението на договора), съгласно проекта на договора. В този случай в нея трябва да бъде
посочено, че гаранцията за изпълнение се освобождава след изрично писмено известие от
възложителя.
4. Определям минимални изисквания и условия за допускане на кандидатите до
участие в конкурса, съгласно ЗГ, наредбата и утвърдените конкурсни условия, а именно:
4.1. До участие в процедурата се допускат търговци по смисъла на ТЗ на Република
България, отговарящи на изискванията на чл. 241 от Закона за горите, изпълнили изискванията
на чл. 11, чл. 18 и чл. 19 от Наредбата и са изпълнили изискванията за допускане до участие
посочени в условията за провеждане на процедурата.
4.2. Участникът трябва да отговаря на техническите изисквания и да разполага с
работници и служители с придобита правоспособност и квалификация за извършване на
ползването на дървесината, а именно:
ЗА КАДРОВИ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:
4.2.1. Кадрово и квалификационни изисквания:
а) да имат сключен договор, регистриран в ТП на НАП, с минимум 1 (един) лесовъд,
притежаващ удостоверение за регистрация по чл. 235 от Закона за горите.
Не се прилага, когато едноличния търговец или член на управителните органи на
юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността.
б) да има сключени договори, регистрирани в ТП на НАП:
- за обект № 2109: с минимум 6 (шест) работника, от които 3 – ма /трима/ да притежават
свидетелства за правоспособност за работа с преносима и стационарна земеделска и горска
техника за БМТ; 3 – ма /трима/ работника извозвачи.
- за обект № 2124: с минимум 4 (четирима) работника, от които 2 – ма /двама/ да
притежават свидетелства за правоспособност за работа с преносима и стационарна земеделска и
горска техника за БМТ; 2 – ма /двама/ работника извозвачи.
4.2.2. Технически изисквания:
а) Да имат необходимия минимален брой собствена или наета техника, с които да се
обезпечи извършване на ползването на дървесина от съответния обект, а именно:
Обект №
2109
2124

Квалифициран персонал
Секач–
Извозвач Тракторист
моторист
3
3
2
2
-

Моторни
триони
/БМТ/

Животинска
сила

3
2

3
2

Не се допуска едновременно извършване на една и съща дейност в един подотдел от
двама и повече купувачи.
ЗАБЕЛЕЖКА: Попълва се Декларация – Приложение № 2 от документацията за
участие. Документите, доказващи квалификационните, кадрово и техническите
изисквания за изпълнение на дейността в съответния обект се представят преди
сключване на договора с избрания за изпълнител участник.
5. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ.
5.1. Офертите остават валидни в срок 90 /деветдесет/ календарни дни от крайния
срок за получаване на оферти. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена
от участие.
5.2. Продавачът може да поиска от класираните на първо и второ място кандидати да удължат
срока на валидност на офертите до момента на сключване на договора.
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6. Определям критерий за оценка и класиране на офертите за всеки един от обектите за
добив – предложена най-ниска крайна цена общо за обекта в български лева, без включен
данък върху добавената стойност (ДДС).
7. Участниците могат да изтеглят документацията от интернет страницата на „ЮЦДП” гр.
Смолян на следния интернет адрес - http://ucdp-smolian.com/ без заплащане или да я закупят.
Стойността на конкурсната документация е в размер на 20,00 лв. (двадесет лева), без включен
ДДС и може да бъде закупена всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до
17:00 часа от касата на ТП „ДГС - Пловдив”, адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести Септември“ № 93
с краен срок до 16:00 часа на 13.04.2021г., включително. Цената на конкурсната документация
може да бъде заплатена и по банков път, по сметката на стопанството.
Закупуването на документацията не е задължително.
Обособената електронна преписка за настоящия открит конкурс е с № 282:
http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=5809
8. Оглед на насажденията в обектите може да се извърши в присъствието на служител на
ТП „ДГС - Пловдив” всеки работен ден 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа
с краен срок до 16:00 часа на 13.04.2021 г., включително. Огледът се извършва с транспорт на
участника и всички разходи за негова сметка. За извършения оглед се попълва приложената към
документация Декларация – Приложение № 3.
9. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: На основание чл. 13, ал. 2 от Наредбата не допускам участниците да
ползват подизпълнител/и за осъществяване изцяло, или на част от дейностите – предмет на настоящата
процедура.

10. Офертите, комплектувани съгласно утвърдените конкурсни условия, да се подават в
работни дни с краен срок до 16:00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на
провеждане на процедурата, а именно: 13.04.2021 г., включително, в деловодството на ТП
„ДГС - Пловдив”, намираща се на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести Септември“ № 93.
11. Откритият конкурс за възлагане на дейности в ДГТ да се проведе на 14.04.2021 год. от
10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС - Пловдив”, намираща се на адрес: гр.
Пловдив, бул. „Шести Септември“ № 93. Процедурата да се проведе по начин и ред, съгласно
действащите законови и подзаконови нормативни актове и утвърдените с тази заповед
конкурсни условия.
12. Оферти могат да се подават за един, за два и/или за всички обекти, като се спазват
редът, начина и условията за комплектуване на офертите, съгласно утвърдената конкурсна
документация.
13. С настоящата заповед, на основание чл. 15, ал. 3 от Наредбата утвърждавам, следните
документи за участие в открития конкурс:
- Копия на технологични планове на насажденията и спецификации за всеки конкретен
обект;
- Условия за реда и начина на провеждане на конкурса, с включени в тях изискуеми
документи, които следва да бъдат представени от участниците за участие в конкурса, основания
за отстраняване на участници или участници, критерии за оценка на офертите, начин на
класиране на участниците и определяне на изпълнител;
- Образец на ценово предложение;
- Проект на договор;
- Други условия и изисквания към участниците.
14. Възлагам да бъде организирано публикуването на настоящата заповед, ведно с
утвърдената конкурсна документация най-малко в 15-дневен срок, преди крайния срок за
подаване на офертите за участие в конкурса на интернет страницата на „ЮЦДП” гр. Смолян и
на ТП „ДГС - Пловдив”.
15. Допълнителна информация може да се получи на адреса на ТП „ДГС - Пловдив” в
рамките на работното време от 08:00 –17:00 или на тел: 0885/789982 – инж. Асим Асим – главен
инженер на ТП „ДГС – Пловдив“.
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Копие от настоящата заповед да се постави на видно място в сградата на ТП „ДГС Пловдив”.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Анна Бодурова – зам.директор на ТП „ДГС - Пловдив”.

ИНЖ. КРАСИМИР КАМЕНОВ:…./п/*…..
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС - ПЛОВДИВ”

*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за
защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
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