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 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

    ТП ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – МИХАЛКОВО” 
п.к. 4820 с.Михалково, община Девин, област Смолян; тел. 030472/316, факс 030472/314; 

e-mail: dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com; http://dgsmihalkovo.ucdp-smolian.com 

 
   

З А П О В Е Д 
№  346 

с.Михалково, 01.06.2021год. 
 
На основание чл.2, т.2, чл.15, ал.3 и чл.12, ал.1, т.1, във връзка с чл.10, 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 и в 
изпълнение на Заповед №472/29.12.2020год. на Директора на „ЮЦДП“, гр.Смолян 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Да се проведе процедура „открит конкурс“ по реда на чл.12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.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 (Наредбата) за 
определяне на изпълнител и възлагане на планирана горскостопанска дейност “добив на 
дървесина“ в горски територии - държавна собственост от териториалния обхват на дейност на 
ТП“ДГС-Михалково“.  

2. Предмет на процедурата е възлагане добива(сеч, разкройване и  разтрупване на 
асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината включена в 
самостоятелно обособени обекти с №2121, №2113 и №2120 съставляваща маркираните за добив 
насаждения, включени за ползване през 2021г., с определени прогнозни количества дървесина 
по отдели/подотдели с прогнозна начална цена, гаранция за участие, технология на извоза и 
срокове на изпълнение, както следва: 

Едра Средна Дребна Дърва ОБЩО

2121 26“л“ бук 23 1 0 749 773 27420,48 1371,02 31.1.2022

2113 202“в“
бк, здб, см, 

бб
108 7 0 605 720 24597,16 1229,86 31.1.2022

2120 34"д",34"з"

бк, гбр, здб, 

кдб, бб,чб, 

яв, вгбр, лс, 

трп, кл

0 0 0 1035 1035 36987,25 1849,36 31.1.2022

Срок за изпълнение на 

дейностите
Обект №

Отдел под-

отдел

Дървесен 

вид

ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА по категория 

дървесина- пл.куб.м.
Начална 

цена-лева 

без ДДС

Гаранция за 

участие -лева

 

3. Подробна информация за прогнозната асортиментна структура на маркираната дървесина, 
началните единични цени по асортименти, условията за изпълнение, приемане и заплащане на 
извършените дейности предмет на открития конкурс, е предоставена в конкурсната документация.  

Довиването на дървесината, предмет на процедурата, ще се извършва на стандартни 
асортименти съгласно „Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, 
които се добиват и продават на територията на “ЮЦДП“, гр. Смолян“, утвърдена със 
Заповед №5 от 03.01.2018год. на Директора на “ЮЦДП“, гр.Смолян. Мерната единица, 
определена за дървесината, е плътен кубичен метър. 

4. Условия за допускане на участниците до участие в открития конкурс: 
4.1. До участие в открития конкурс да се допуска всеки заинтересован ТЪРГОВЕЦ-юридическо 

лице и/или едноличен търговец, което отговаря на следните условия: 
4.1.1. Да е регистриран в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите по реда на 

чл.241 от Закона за горите и притежава удостоверение за регистрация за дейността-добив на 
дървесина; 

4.1.2. Да има сключен договор най-малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване 
на частна лесовъдска практика за дейностите по чл.233, ал.1, т.4 от ЗГ. Когато управителят или 
изпълнителен член на управителния орган на участника или физическото лице-едноличен 
търговец, притежава удостоверение за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика 
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за дейността планиране и организация на добива на дървесина, участникът може да участва в 
процедурата и без да има сключен трудов договор; 

4.1.3. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако e 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; 

4.1.4. Да не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 
4.1.5. Да не е в производство по ликвидация; 
4.1.6. Да не е свързано лице по смисъла на §1, т.15 от допълнителните разпоредби на Закона за 

противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) с 
директора на „ЮЦДП“, гр.Смолян и ТП“ДГС-Михалково“; 

4.1.7. Да няма сключен договор с лице по чл.68 на ЗПКОНПИ; 
4.1.8. Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 
4.1.9. Да няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган; 
4.1.10. Да няма парични задължения към „ЮЦДП“, гр.Смолян и ТП“ДГС-Михалково“,  

установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган; 
4.1.11. Да е извършил оглед на насажденията(отдели/подотдели), включени в обекта, за който 

участва и да се е запознал с вида и начините за извършване на планираните дейности предмет на 
конкурса; 

4.1.12. Да е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за участие за обекта; 
4.1.13. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документация за участие в 

конкурса;  
4.1.14. Да е представил изискуемите документи, съгласно конкурсните условия; 
4.1.15. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите, предмет на конкурса; 
4.1.16. Да отговаря на техническите и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите предмет на конкурса, както следва:  
 назначени на трудов договор лица, притежаващи необходимата правоспособност и 

квалификация за извършване на дърводобивните дейности;  
 наличие на собствена, закупена на лизинг или наета техника, технически изправна според 

изискванията на българското законодателство за работа в горите, а именно: 

"Секач-

моторист"

Извозвач 

животинска 

тяга/Общ 

работник

Водач на 

горска 

техника

Специализирана 

горска техника за 

извоз на дървесина

Животи-

нска  тяга-

брой 

животни

Бензино-

моторен 

трион /БМТ/

2121 26"л" 773 2 3 1 1 3 2

2113 202"в" 720 2 3 1 1 3 2

2120 34"д",34"з" 1035 2 3 1 1 3 2

Обект №
Отдел/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

подотдел

Прогнозно 

количество 

дървесина

 

5. Оглед на отделите/ насаждения, включени в обекта/обектите, може да се извърши в 
присъствието на служител на ТП“ДГС-Михалково“, всеки работен ден до 17.06.2021г. вкл. 
Осигуряването на транспорт и разходите за извършването на огледа са за сметка на участника. 

6. Определям, вида и размера на гаранцията за участие в открития конкурс и на 
гаранцията за изпълнение на договора, както следва: 

6.1. Гаранция за участие, определена при условията на чл.9а, ал.2 от „Наредбата“ за 
съответния обект, следва да се представи от участниците единствено във формата на парична 
сума и в размери, съответстващи на посочените в таблицата по т.2 от настоящата заповед. 

Гаранция за участие в конкурса следва да е  постъпила по банковата сметката на ТП“ДГС-
Михалково“, не по-късно от изтичане на крайния срок за подаване на оферти за участие в конкурса - 
16.30ч. на 17.06.2021г. вкл. 

Внесените гаранции за участие в конкурса да се освобождават и задържат по реда и условията 
на чл.31 и чл.32 от „Наредбата“. 

6.2. Гаранция за изпълнение на договора, определена съгласно условията на чл.9а, ал.5, т.3 
от „Наредбата“, в размер на 3% (три на сто) от достигнатата при провеждане на конкурса цена 
за съответния обект, следва да бъде внесена, респективно предоставена под формата на парична 
сума или банкова гаранция по избор на участника-определен за изпълнител. 

Гаранцията за участие и/или изпълнение във формата на парична сума се внася  само по 
банков път по сметка на ТП“ДГС–Михалково“ IBAN: BG94IABG74911001928700, ВIC Код на 
банката: IABGBGSF при банка: „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД, офис гр. Девин.  

Когато участникът, определен за спечелил конкурса избере да представи гаранция за 
изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в същата следва да бъде изрично 
записано, че е безусловна и неотменима в полза на ТП“ДГС-Михалково“, да има срок на валидност не 
по-малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, както и че същата се освобождава 
след изрично писмено известие от директора на ТП“ДГС-Михалково“ 

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен 
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за изпълнител за съответния обект. 
Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение, както 

и заплащане на неустойките ще се уреждат в договора. 
7. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за 

получаване на оферти. 
8. Критерий за класиране на ценовите предложения (офертите)- е най-ниската 

предложена  цена за съответния обект. 
9. Участниците НЕ МОГАТ да използват подизпълнители. 
10. Определям, място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията 

за участие в процедурата, като следва: 
На заинтересованите лице се осигурява безплатен и неограничен достъп до документацията 

за участие от датата на публикуване на настоящата заповед на интернет страницата на ТП“ДГС-
Михалково“: http://dgsmihalkovo.ucdp-smolian.com/ и ЮЦДП-Смолян: http://ucdp-smolian.com/ на 
хипервръзка: https://ucdp-smolian.com/bg/1622546690.html 

Документацията за участие може да се предостави на заинтересованите лица и от 
деловодството на ТП“ДГС-Михалково“, срещу представяне на касов ордер или банково бордеро, 
всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:30 часа до 17.06.2021г. вкл.  

Цената на документацията за участие в конкурса е 5.00 лв. (Пет лева) без ДДС. Същата може да 
се заплати в касата на ТП “ДГС- Михалково“ или по банков път по сметка на стопанството“ IBAN: 
BG94IABG74911001928700, ВIC Код на банката: IABGBGSF при банка: „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ 
БАНК ” АД, офис гр. Девин.  

11. Оферти за участие в открития конкурс се подават в  отдел „Деловодството“ на 
административната сграда на ТП“ДГС-Михалково“ в с.Михалково, община Девин всеки работен ден 
до: 16:30 часа на 17.06.2021г.  

Участниците могат да участват за един и/или за няколко обекта, включени в 
предметния обхват на настоящата процедура, като за всеки обект поотделно се представя 
плик „Ценово предложение“/когато е приложимо/. 
        12. Откритият конкурс да се проведе на: 18.06.2021г. от 10.00ч. в административната сграда 
на ТП“ДГС-Михалково“,  село Михалково, общ.Девин, област Смолян. 
        13. Определям лице за контакт и предоставяне на информация по провеждане на 
конкурса: Виолета Атанасова  – юрисконсулт на ТП”ДГС-Михалково ”, тел.: 0885841974. 
        14. Утвърждавам, документация за провеждане на открития конкурс, която е неразделна част 
от настоящата заповед. 
         15. Задължавам, комисията за провеждане на конкурса, която ще бъде назначена в 
самостоятелна заповед да приключи работата си по провеждане на процедурата и да ми представи 
подробен  протокол за разглеждането, оценяването и класирането на участниците, който да ми 
бъде представен в срок до 3 работни дни след деня определен за провеждане на конкурса за 
утвърждаване и издаване на заповед за определяне на изпълнител или за прекратяване на 
конкурса. 
        16. Разпореждам  публикуването на настоящата заповед, ведно с утвърдената конкурсна 
документация, най-малко 15(петнадесет) дни, преди крайния срок за подаване на офертите за 
участие в конкурса на интернет страницата на „ЮЦДП”, гр.Смолян и на ТП“ДГС-Михалково”, както и 
да постави на информационното табло в административната сграда на ТП“ДГС-Михалково“;  
       14. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд-
гр.Смолян, съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от 
съобщаването й.  

Препис от настоящата заповед да се връчи на упоменатите по горе длъжностни лица и 
счетоводството за сведение. 
 АЧ/ВА      

              Директор на  
              ТП“ ДГС-Михалково”: ………………/П*/………. 
                                                            /инж. Али Чолаков/ 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия 

регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 
 

http://dgsmihalkovo.ucdp-smolian.com/
http://ucdp-smolian.com/
https://ucdp-smolian.com/bg/1622546690.html

