МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН
ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – Т Р А К И Я”

ЗАПОВЕД
№ З-34-255/03.06.2022 г.
(препис)
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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; uзм. и доп., бр.
90 от 16.11.2012 г., посл. uзм. и доп., бр. 55 от 07.07.2017 г., в сила 07.07.2017 г.), заповед
№ 487/30.12.2021 година на директора на „Южноцентрално държавно предприятие”
гр.Смолян (ЮЦДП, гр. Смолян) и чл. 174, ал. 2 от ЗГ,
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,
предложение първо 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” или „наредбата по чл. 95,
ал. 1 от ЗГ”, включена в Обекти №№ 2230, 2231, 2232 и 2233 от териториалния обхват на
дейност на ТП „ДЛС - Тракия”.
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
размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от
ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със заповед №
401/01.11.2021 год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти,
извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект
№ 2230 с отдели/подотдели 1111 „м“, 1156 „б1“ към ГСУ „Скобелево”, Обект № 2231 с
отдел/подотдел 1022 „б“ към ГСУ „Козница”, Обект № 2232 с отдел/подотдели 3004
„а“, 3004 „б“ към ГСУ „Розовец”, Обект № 2233 с отдел/подотдели 156 „з“, 156 „и“ към
ГСУ „Розовец” от годишния план за ползването на дървесината за 2022 г., от горски
насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност
на ТП „ДЛС - Тракия“ към ЮЦДП – гр. Смолян”.
Описанието на обектите с подотдели, дървесни видове, прогнозни количества
дървесина по категории, начална прогнозна цена, гаранция за участие и срок за изпълнение
е както следва:
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Обект
№

Отдел,
подотдел

2230

1111 „м“,
1156 „б1“

2231

1022"б"

2232

3004"а";
"б"

2233

156"з",
156"и"

Общо:

Дървесен
вид
здб, бк,
гбр, лп,
вгбр, кгбр
здб, бк,
гбр, вгбр
пяс, пбрс,
пкл, ак
здб, бк,
гбр, мжд,
ак, плкл

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

Начална
цена – лв
без ДДС

Гаранция
за участие
в лв.

Срок на
договора

едра

средна

дребна

дърва

общо

0

0

0

623,85

623,85

24 509,17

1 225.46

31.12.2022 г.

5.55

0.53

0.00

623.52

629.60

24 594.41

1 229.72

31.12.2022 г.

6.25

0.74

0.00

201.05

208.04

7 944.94

397.25

31.12.2022 г.

102.14

119.58

1.42

970.61

1 193.75

44 494.28

2 224.71

31.12.2022 г.

113.94

120.85

1.42

2 419.03 2 655.24

101 542.80

5 077.14

Началната цена за обектите, посочени в таблицата е:
За Обект № 2230: 24 509,17 лв. (двадесет и четири хиляди петстотин и девет лева
и седемнадесет стотинки) без включен ДДС, а информация за прогнозната сортиментна
структура на маркираната дървесина и началните единични цени по асортименти без
включен ДДС са посочени в Приложение № 1 от конкурсната документация.
За Обект № 2231: 24 594,41 лв. (двадесет и четири хиляди петстотин деветдесет и
четири лева и четиридесет и една стотинки) без включен ДДС, а информация за
прогнозната сортиментна структура на маркираната дървесина и началните единични цени
по асортименти без включен ДДС са посочени в Приложение № 1 от конкурсната
документация.
За Обект № 2232: 7 944,94 лв. (седем хиляди деветстотин четиридесет и четири
лева и деветдесет и четири стотинки) без включен ДДС, а информация за прогнозната
сортиментна структура на маркираната дървесина и началните единични цени по
асортименти без включен ДДС са посочени в Приложение № 1 от конкурсната
документация.
За Обект № 2233: 44 494,28 лв. (четиридесет и четири хиляди четиристотин
деветдесет и четири лева и двадесет и осем стотинки) без включен ДДС, а информация
за прогнозната сортиментна структура на маркираната дървесина и началните единични
цени по асортименти без включен ДДС са посочени в Приложение № 1 от конкурсната
документация.
Представени ценови предложения над определените начални цени са невалидни
и кандидатите подлежат на отстраняване.
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 за обектите е както следва:
Крайният срок за сеч и извоз е 30.11.2022 год.
Крайният срок на договорите е 31.12.2022 год.
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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 в таблицата по т. 2. Гаранцията за
участие се внася само по банков път по сметка на стопанството в размер, както следва:
За обект № 2230: 1 225,46 (хиляда двеста двадесет и пет лева и четиридесет и
шест стотинки) лева.
За обект № 2231: 1 229,72 (хиляда двеста двадесет и девет лева и седемдесет и две
стотинки) лева.
За обект № 2232: 397,25 (триста деветдесет и седем лева и двадесет и пет
стотинки) лева.
За обект № 2233: 2 224,71 (две хиляди двеста двадесет и четири лева и седемдесет
и една стотинки) лева.
Банковата сметка на ТП „ДЛС - Тракия“, е: IBAN BG 85 СЕСВ 9790 10D8 9862 00,
BIC: CECBBGSF при Централна Кооперативна банка - клон Пловдив.
В банковото бордеро да се посочва № на обекта и вида на процедурата, за когото се
кандидатства. 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 „ДЛС - Тракия”. 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.
Под формата на банкова гаранция, издадена от българска банка, учредена в полза
на ТП „ДЛС Тракия”, 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 по чл. 95, ал. 1 от ЗГ и са изпълнили
изискванията за допускане до участие посочени в условията за провеждане на процедурата,
(съгласно чл. 22, ал.4 от горецитираната Наредба).
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:
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ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:
Необходим минимален общ брой единици самоходна и преносима техника за
извършване на дейността сеч, разкройване на сортименти по СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА
РАЗМЕРИ И КАЧЕСТВО НА АСОРТИМЕНТИ ДЪРВЕСИНА, КОИТО СЕ ДОБИВАТ И
ПРОДАВАТ ОТ ЮЦДП-СМОЛЯН И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ МУ ПОДЕЛЕНИЯ, УТВЪРДЕНА
СЪС ЗАПОВЕД № 401/01.11.2021 ГОД. НА ДИРЕКТОРА НА ЮЦДП, ГР. СМОЛЯН, извоз до

временен склад, рампиране на добита дървесина е както следва:

№ на
обекта

Прогнозно
количество
дървесина
(куб. м.)

1

2

2230

623,85

2231

629.60

2232

208.04

2233

1193.75

РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ (ТЕХНИКА)
Специализирана и
Специализирана преносима
специална самоходна
(БМТ) и стационарна
Животинска
горска техника
(прикачен инвентар) горска
теглителна сила
(трактори и др.) за
техника за добив (сеч) на
(брой)
извоз и рампиране на
дървесина
дървесина (брой)
(брой)
3
4
5
За извоз и/или
БМТ: 2 (два) броя
рампиране: 0 (нула)
Прикачен инвентар:………Х
3 (три) броя
брой трактор /
Прикачен инвентар:………Х
булдозер
Прикачен инвентар:………Х
За извоз и/или
БМТ: 3 (три) броя
рампиране: 1 (един)
Прикачен инвентар:………Х
3 (три) броя
брой трактор /
Прикачен инвентар:………Х
булдозер
Прикачен инвентар:………Х
За извоз и/или
БМТ: 2 (два) броя
рампиране: 0 (нула)
Прикачен инвентар:………Х
2 (два) броя
брой трактор /
Прикачен инвентар:………Х
булдозер
Прикачен инвентар:………Х
За извоз и/или
БМТ: 3 (три) броя
рампиране: 0 (нула)
Прикачен инвентар:………Х
3 (три) броя
брой трактор /
Прикачен инвентар:………Х
булдозер
Прикачен инвентар:………Х

ЗА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ:
Да има необходимият минимален брой квалифициран персонал за извършване на
дейностите, съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗГ.
Да има необходимият минимален брой квалифициран персонал за извършване на
дейностите, съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗГ. Правоспособността на персонала да бъде за
категория и срок на валидност, съгласно чл. 32, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наредба № 1 от
15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на
правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване
на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение (Издадена от
министъра на земеделието, храните и горите, oбн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2019 г.).
Необходим минимален брой квалифицирани работници и специалисти:
Независимо за колко обекта участва участникът декларира наличието на
квалифицирани работници и специалисти, колкото е изискуемия от възложителя
минимален брой техника.
5. Определям срок за валидност на офертите от датата на отваряне на офертите до
сключване на договор за възлагане изпълнението на дейността с определения за
изпълнител участник.
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6. Определям критерий за оценка и класиране на офертите – 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 12,30 часа до 16,00 часа от касата на ТП „ДЛС - Тракия”, адрес:
с. Стряма, местност „Чекерица”, община Раковски, област Пловдив с краен срок до 14,00
часа на 20.06.2022 г.. 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 №Т00175-22:
https://ucdp-smolian.com/bg/1654158559.html
8. Оглед на насажденията в обектите може да се извърши в присъствието на служител
на ТП „ДЛС Тракия” всеки работен ден 08,00 часа до 12,00 часа и от 12,30 часа до 16,00
часа с краен срок до 14,00 часа на 20.06.2022 г.. Огледът се извършва с транспорт на
участника и всички разходи за негова сметка.
9. На основание чл.13, ал. 2от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ допускам участниците
да ползват подизпълнител/и за осъществяване изцяло, или на част от дейностите предмет на
настоящата процедура.
В случай че участникът е заявил ползване на подизпълнители за извършване на
дейността, представените от него и от подизпълнителя/те общ брой техника и общ брой
квалифицирани работници и специалисти, следва да покриват заедно обявения от
възложителя минимален общ брой единици самоходна и преносима техника и общ брой
квалифицирани работници и специалисти, с изключение на посочените физически лица за
упражняване на лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ, които се представят
задължително поотделно за лицето по чл. 235 от ЗГ на основния участника и за лицето по
чл. 235 от ЗГ на обявените от него подизпълнители.
Когато след сключване на договора се установи, че подизпълнителят не отговаря на
изискванията поставени от възложителя, спрямо основния изпълнител по договора, или в
последствие на настъпила промяна подизпълнителя не отговаря на същите изискания, тези
обстоятелства са самостоятелни основания за прекратяване на договора. Всяко
неизпълнение на законовите изисквания и договорни условия от страна на подизпълнителя,
ангажират пряко отговорността на основния изпълнител по договора.
Задължително условие на провежданата процедура: Участник декларирал съгласие
за участие в процедурата като подизпълнител за конкретен обект няма право да подава
самостоятелна оферта за участие в процедурата за същия обект. В случай че комисията
установи такова обстоятелство офертата на съответния участник заявил участие като
подизпълнител се отстранява от последващо участие в процедурата за конкретния обект.
10. Офертите, комплектувани съгласно утвърдените конкурсни условия, да се
подават в работни дни с краен срок до 14,00 часа на последния работен ден,
предхождащ деня на провеждане на процедурата, а именно: 20.06.2022 г., в
деловодството на ТП „ДЛС - Тракия”, намираща се на адрес: с. Стряма, местност
„Чекерица”, община Раковски, област Пловдив.
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11. Откритият конкурс за възлагане на дейности в ДГТ да се проведе на
21.06.2022 год. от 13,00 часа в административната сграда на ТП „ДЛС - Тракия”,
адрес: с. Стряма, местност „Чекерица”, община Раковски, област Пловдив.
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 Наредба по чл. 95, ал. 1 от ЗГ
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 „ДЛС - Тракия”.
15. Допълнителна информация може да се получи на адреса на ТП „ДЛС - Тракия” в
рамките на работното време от 08:00 –16:30 или на тел: 0877627886 – инж. Христо
Кюлеханов – главен инженер при ТП „ДЛС - Тракия”.
Копие от настоящата заповед да се постави на видно място в сградата на ТП „ДЛС Тракия” в с. Стряма и гр. Кричим.

ЗЗЛД)

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж.
Кюлеханов – главен инженер на ТП „ДЛС - Тракия”.

(заличено, съгл. чл. 59 от

ДИРЕКТОР: ….П….
(ИНЖ. (заличено, съгл. чл. 59 от ЗЗЛД) ХРИСТОВ)

(п) - Заличено обстоятелство на основание чл. 6, § 1, б. „в” от Регламент (ЕС) 2016/679
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