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ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН  
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ДЪРЖАВНО  

ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ 
гр. Панагюрище ул. Райна Княгиня № 26 тел/факс 0357 63217  

e-mail: dgspanagyuriste@ucdp-smolian.com 

ЕИК  BG 201619580 0068 
 
 

З А П О В Е Д 
                                                           № 224/22.12.2020 год. 
 

На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите, чл. 2, т. 2, чл. 10, ал.  1, т. 6, т. 7, т. 9, т. 10, 
както и чл. 12, ал. 1 и чл. 15, ал. 3 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 № 496/17.12.2019 г.  
на Директора на ЮЦДП – гр. Смолян 

 
НАРЕЖДАМ: 

 
1. Да се проведе открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски 

територии – държавна собственост 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”, включени в Обект № 1 в териториалния обхват на ТП ДГС Панагюрище. 

2. Предмет на открития конкурс: 
 „Почвоподготовка – 2 дка, залесяване на горски култури– 2 дка, попълване 
на горски култури – 60,6 дка, отглеждане на горски култури – 224 дка“, включени 
в Обект № 1. 

Описанието на обектите с подотдели, видове лесокултурни мероприятия, 
количества в мярка на нормата, начална цена, гаранция за участие и срок за 
изпълнение, както следва: 

Отдел, 
подотдел  

Площ, 
дка 

Един. 
мярка  

Количест
во 

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 

ПОЧВОПОДГОТОВКА - 2 дка    

1. Маркиране на площта 
548 ц 

2 дка 2 16,52 33,04 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 
всичко 1 

2   2   33,04   
2. Направа на тераси с ръчни инструменти с ширина 30-50 см и дълбочина 25 см. 

548 ц - чб 
2 100 л.м 6,66 117,09 779,85 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

всичко 2 
2   6,66   779,85   

Всичко 
почвоподгот

овка 2       812,89   
ЗАЛЕСЯВАНЕ -2 дка    

1. Временно съхранение на семенни фиданки 

548 ц-чб 
  100 бр. 5,12 0,52 2,64 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

всичко 1 
    5,12   2,64   

2. Отваряне на дупки с моторен свредел с дълбочина 25 см. 

548 ц - чб 
2 100 бр. 5,12 8,94 45,77 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

разходи за  
моторен 
свредел     5,12 5,70 29,18   

всичко 2 
2   5,12 ! 74,96   

3.  Садене  на  фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел 

548 ц - чб 
2 100 бр. 5,12 29,70 152,07 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 
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всичко 3 
2   5,12   152,07   

Всичко 
залесяване 2   5,12   229,67   

ПОПЪЛВАНЕ - 60,60 дка    

1. Временно съхранение на семенни фиданки 

598 в-чб 
  100 бр. 58,60 0,58 34,05 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

598 г-чб 
  100 бр. 13,00 0,58 7,55 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

598 е-чб 
  100 бр. 5,25 0,58 3,05 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

598 ж-чб 
  100 бр. 1,65 0,58 0,96 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

599 д1-чб 
  100 бр. 10,66 0,58 6,19 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

599 з1-чб 
  100 бр. 4,90 0,58 2,85 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

599 и1-чб 
  100 бр. 9,78 0,58 5,68 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

599 л1-чб 
  100 бр. 20,67 0,58 12,01 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

524/5-чб 
  100 бр. 7,35 0,58 4,24 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

580/4-чб 
  100 бр. 62,55 0,59 36,64 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

580/4-цр 
  100 бр. 9,14 0,59 5,35 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

всичко 1 
    203,55   118,58   

2. Отваряне на дупки с моторен свредел 

598 в-чб 
17,5 100 бр. 58,60 11,38 667,16 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

598 г-чб 
3,9 100 бр. 13,00 11,38 148,00 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

598 е-чб 
2,1 100 бр. 5,25 11,38 59,77 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

598 ж-чб 
0,6 100 бр. 1,65 11,38 18,79 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

599 д1-чб 
3,3 100 бр. 10,66 10,96 116,82 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

599 з1-чб 
1,4 100 бр. 4,90 11,38 55,79 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

599 и1-чб 
2,9 100 бр. 9,78 11,38 111,34 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

599 л1-чб 
6,4 100 бр. 20,67 11,38 235,33 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

524/5-чб 
2,2 100 бр. 7,35 11,50 84,53 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

580/4-чб 
19,3 100 бр. 62,55 11,48 717,98 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

580/4-цр 
1 100 бр. 9,14 11,48 104,91 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

разходи за  
моторен 
свредел   100 бр. 203,55 5,70 1160,24 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

всичко 2 
60,6   203,55   3480,65   

3.  Садене  на  фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел 

598 в-чб 
17,5 100 бр. 58,60 35,37 2072,57 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

598 г-чб 
3,9 100 бр. 13,00 35,37 459,78 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

598 е-чб 
2,1 100 бр. 5,25 35,37 185,68 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

598 ж-чб 
0,6 100 бр. 1,65 35,37 58,36 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

599 д1-чб 
3,3 100 бр. 10,66 34,05 362,92 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

599 з1-чб 
1,4 100 бр. 4,90 35,37 173,30 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

599 и1-чб 
2,9 100 бр. 9,78 35,37 345,90 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

599 л1-чб 
6,4 100 бр. 20,67 35,37 731,06 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

524/5-чб 
2,2 100 бр. 7,35 35,73 262,58 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

580/4-чб 
19,3 100 бр. 62,55 35,66 2230,44 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

580/4-цр 
1 100 бр. 9,14 35,66 325,92 15.02.2021 г.-31.03.2021 г. 

всичко 3 
60,6   203,55   7208,51   

Всичко 
попълване 60,6   203,55   10807,75   

ОТГЛЕЖДАНЕ - 224 дка    

ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ - 165 дка    
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1. Ръчно плевене и разрохкване на почвата  

548 ц-чб 
2 100 лм 6,66 19,13 127,39 15.05.2021 г.-30.06.2021 г. 

598 в-чб 
24 100 лм 96,31 25,26 2433,25 15.05.2021 г.-30.06.2021 г. 

599 з1-чб 
2 100 лм 8,40 25,26 212,22 15.05.2021 г.-30.06.2021 г. 

598 г-чб 
19 100 лм 76,00 25,27 1920,22 15.05.2021 г.-30.06.2021 г. 

598 е-чб 
7 100 лм 20,80 25,27 525,54 15.05.2021 г.-30.06.2021 г. 

598 ж-чб 
2 100 лм 6,60 25,27 166,76 15.05.2021 г.-30.06.2021 г. 

599 д1-чб 
5 100 лм 19,40 24,22 469,88 15.05.2021 г.-30.06.2021 г. 

599 и1-чб 
4 100 лм 17,50 25,27 442,16 15.05.2021 г.-30.06.2021 г. 

599 л1-чб 
9 100 лм 37,80 25,27 955,06 15.05.2021 г.-30.06.2021 г. 

261 ж-чб 
1 100 лм 4,30 24,86 106,89 15.05.2021 г.-30.06.2021 г. 

580/4-чб 
39 100 лм 112,35 25,49 2864,29 

15.05.2021 г.-30.06.2021 г. 

бл 
4 100 лм 16,70 27,22 454,53 

цр 
3 100 лм 15,40 27,22 419,15 

срлп 
4 100 лм 4,60 22,80 104,86 

271 о-здб 
4 100 лм 17,20 25,47 438,10 

271 л-здб 
2 100 лм 8,60 25,47 219,05 

всичко 1 
131   468,62   11859,36   

2. Изсичане на издънки с ръчни инструменти 

580/4 
6 дка 3,00 128,13 384,39 15.05.2021 г.-30.06.2021 г. 

всичко 2 
6   3,00   384,39   

3. Окопаване около тополови фиданки и направа на чашка с d=1,0 м и дълбочина 20-30 см 

90 а 
2 10 бр. 12,0 4,94 59,23 15.05.2021 г.-30.06.2021 г. 

385 б 
4 10 бр. 24,0 4,80 115,21 15.05.2021 г.-30.06.2021 г. 

407 о1 
2 10 бр. 12,0 4,82 57,84 15.05.2021 г.-30.06.2021 г. 

407 ч1 
6 10 бр. 36,0 4,82 173,68 15.05.2021 г.-30.06.2021 г. 

всичко 3 
14   84,0   405,96   

4. Варосване на тополови фиданки, включително приготвяне на разтвор 

90 а 
2 10 бр. 12,0 3,47 41,61 

15.04.2021 г.-30.04.2021 г. 
385 б 

4 10 бр. 24,0 3,37 80,94 
407 о1 

2 10 бр. 12,0 3,39 40,63 
407 ч1 

6 10 бр. 36,0 3,39 122,02 
вар  

0 л 10 2,00 20,00   
всичко 4 

14   84,0   305,21   
5. Поливане 

90 а 
2 бр. 120 1,00 120,00 

15.07.-15.08.2021 г. при 
необходимост 

385 б 
4 бр. 240 1,00 240,00 

407 о1 
2 бр. 120 1,00 120,00 

407 ч1 
6 бр. 360 1,00 360,00 

всичко 5 
14   840   840,00   

6. Изсичане на издънки в междуредията с ръчни инструменти 

90 а 
2 дка 1,50 98,65 147,97 15.05.2021 г.-30.06.2021 г. 

385 б 
4 дка 1,00 95,84 95,84 15.05.2021 г.-30.06.2021 г. 

407 о1 
2 дка 1,00 96,24 96,24 15.05.2021 г.-30.06.2021 г. 

407 ч1 
6 дка 5,00 96,34 481,71 15.05.2021 г.-30.06.2021 г. 

всичко 6 
14   8,50   821,76   

Всичко 
първо 

отглеждане 165       14616,67   
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ВТОРО ОТГЛЕЖДАНЕ - 59 дка    

1. Ръчно плевене и разрохкване на почвата  

548 ц-чб 
2 100 лм 6,66 17,84 118,84 15.09.2021 г.-30.10.2021 г. 

598 в-чб 
24 100 лм 96,31 18,24 1756,27 15.09.2021 г.-30.10.2021 г. 

599 з1-чб 
2 100 лм 8,40 18,24 153,18 15.09.2021 г.-30.10.2021 г. 

всичко 1 
26   104,71   2028,29   

2. Окосяване на плевели със сърп 

580/4-чб 
10 дка 3,00 65,74 197,23 

01.10.2021 г.-30.10.2021 г. 
при необходимост 

цр 
3 дка 0,90 65,74 59,17 

срлп 
4 дка 1,20 65,74 78,89 

всичко 2 
17   5,10   335,28   

3. Окопаване около тополови фиданки и направа на чашка с d=1,0 м и дълбочина 20-30 см 

90 а 
2 10 бр. 12,00 4,94 59,23 

15.09.2021 г.-30.10.2021 г. 
при необходимост 

385 б 
4 10 бр. 24,00 4,80 115,21 

407 о1 
2 10 бр. 12,00 4,82 57,84 

407 ч1 
6 10 бр. 36,00 4,82 173,68 

всичко 3 
14   84,00   405,96   

4. Варосване на тополови фиданки, включително приготвяне на разтвор 

90 а 
2 10 бр. 12,0 3,47 41,61 

15.09.2021 г.-30.10.2021 г. 
при необходимост 

385 б 
4 10 бр. 24,0 3,37 80,94 

407 о1 
2 10 бр. 12,0 3,39 40,63 

407 ч1 
6 10 бр. 36,0 3,39 122,02 

вар 
0 л 10 2,00 20,00   

всичко 4 
14   84,0   305,21   

5. Поливане 

90 а 
2 бр. 120 1,00 120,00 

15.08.-30.09.2021 г. при 
необходимост 

385 б 
4 бр. 240 1,00 240,00 

407 о1 
2 бр. 120 1,00 120,00 

407 ч1 
6 бр. 360 1,00 360,00 

всичко 5 
14   840   840,00   

Всичко 
второ 

отглеждане 59       3914,75   
Общо 

отглеждане 224       18531,42   

ОБЩО за обект № 1 -2021 г.   30381,73   

 
3. Място за изпълнение на поръчката: 
В горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на дейност на ТП 

ДГС Панагюрище, в отдел и подотдел, съгласно утвърдената от ЮЦДП гр. Смолян 
спецификация, приложена към конкурсните документи. 

4. Стойност на обекта. 
Началната обща цена за обекта, посочена в таблицата, е 30 381,73 лева (тридесет 

хиляди триста осемдесет  и един лев и седемдесет и три стотинки)  без ДДС. 
Представени ценови предложения над определената начална цена са 

невалидни и участниците подлежат на отстраняване.  
5. Вид и размер на гаранциите за участие в конкурса и изпълнение на 

договора: 
5.1. Гаранцията за участие на договора се определя при условията на чл. 9 а, ал. 2 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“  и следва да се представи от кандидатите във формата на 
парична сума в размер на: 1 519,09 лева (хиляда петстотин и деветнадесет лева и девет  
стотинки), внасена само по банков път по сметка на ТП ДГС Панагюрище: IBAN:BG 45 
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CECB 9790 10C7 787300 BIC: CECBBGSF в Централна Кооперативна банка, гр. 
Панагюрище. В банковото бордеро се посочва № на обекта и вида на процедурата. 

Гаранцията за участие трябва да е постъпила по сметката на ТП ДГС Панагюрище, не 
по-късно от 16:00 ч. на 11.01.2021 г. 

Внесените гаранции за участие в конкурса  се освобождават по реда и условията на 
чл. 31 и 32 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“.  
5.2. Гаранцията за изпълнение на договора се определя при условията на чл. 9 а, ал. 5, 
т. 3 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“ и е в размер на 5% (пет на сто) от достигнатата при 
провеждане на конкурса цена за обекта. Същата следва да бъде внесена, респективно 
предоставена под формата на парична сума внесена по сметка на възложителя или банкова 
гаранция, учредена в полза на възложителя по избор на участника, определен за спечелил 
конкурса.  

Гаранцията за изпълнение, предоставена във формата на парична сума, се внася по 
банков път по сметка на ТП ДГС Панагюрище: IBAN:BG 45 CECB 9790 10C7 787300 BIC: 
CECBBGSF в Централна Кооперативна банка, гр. Панагюрище. 

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 Панагюрище, както и да има 
срок на валидност не по-малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора. 
Същата  ще се освободи само след  писмено известие от директора на ТП ДГС Панагюрище. 

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, 
определен за спечелил конкурса.  

В банковото бордеро или банковата гаранция се посочва № на обекта и вида на  
процедурата.  

Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за 
изпълнение, както и заплащане на неустойките се уреждат в договора. 

6. Краен срок за изпълнение на дейността – 30.10.2021 г. 
7. Срок на валидност на предложенията: 
Срокът на валидност на офертите е минимум 90 (деветдесет) календарни дни, 

считано от датата на получаване на офертата в горското стопанство.  
8. Условия за допускане на участниците в открития конкурс. 

8.1. Да не са осъждани с влязла в сила присъда, освен ако са 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. 

8.2. Да  не са обявени в несъстоятелност и не са в производство по несъстоятелност; 

8.3. Да  не са в производство по ликвидация. 

8.4. Да не са свързани лица по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на 
ЗПКОНПИ с директора на ЮЦДП Смолян и на ТП ДГС Панагюрище. 
8.5. Да не са сключили договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ. 
8.6. Да  не са лишени от право да упражняват търговска дейност. 

8.7. Да нямат парични задължения към държавата и ЮЦДП гр. Смолян,  установени с 

влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

8.8. Да са извършили оглед на обекта. 

8.9. Да са представили изискуемите документи, съгласно тръжните условия. 

8.10. Да са внесли пълния размер на определената парична гаранция за участие за обекта. 

8.11. Да са вписани в публичния регистър към Изпълнителната агенция по горите по чл. 241 

от ЗГ за дейността, предмет на открития конкурс. 

8.12. Да разполагат с минимални технически възможности и квалифициран персонал за 
изпълнение на дейността: 
 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИКАТА: 
- 2 (два) броя моторни свредли 
 За доказване на обстоятелствата, че кандидатът разполага с изискуемата техника се 
представят следните документи: 
- при собствена техника – първични счетоводни документи или заверено извлечение от 
счетоводните книги на сметки за притежавани ДМА – заверени копия; 
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- при наета техника се представят – договори за наем – заверени копия. 
- при лизинг – договор за лизинг – заверени копия. 
 Техниката следва задължително да е регистрирана  по реда на ЗРКЗГТ, както и да е 
преминала първоначален преглед за техническата изправност по реда на закона. 
Участниците представят свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника и 
валиден знак за преминат първоначален преглед за техническата изправност.  

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА 
- 1 (едно)  наето лице, вписано в регистъра на Изпълнителна агенция по горите 
по чл. 235 от Закона за горите 
- 5 (пет)  броя работници 

Всички лица следва да са в трудови правоотношения с участника, като за доказване 
на това обстоятелство се представя справка за действащите трудови договори със срок на 
валидност 1 /един/ месец към датата на провеждане на конкурса. 

Двама от работниците трябва да притежават свидетелство за работа с 
бензиномоторен трион и храсторез. 

9. Критерий за оценка и класиране на офертите. 
Съгласно чл. 15 а, ал. 1, т. 1 от Наредбата – НАЙ-НИСКАТА ПРЕДЛОЖЕНА  

ЦЕНА.  
1. Предложената от участника цена не трябва да бъде по-висока от цената, посочена 

от Възложителя. 
2. В случай, че двама или повече участника са предложили една и съща цена, 

класирането на първо и второ място става съобразно времето на подаване на офертата. 
3. Когато за участие в конкурса е подадена  оферта от един участник и в случай, че 

същият отговаря на условията за допускане и предложението му е изготвено в съответствие с 
условията, той се обявява за спечелил. 

10. Условия и начин на плащане на извършената дейност: 
Извършените дейности ще се приемат от комисия, назначена от възложителя, с 

приемателно – предавателен протокол в присъствието на лицензирания лесовъд на 
изпълнителя и представител на ГСС гр. Пловдив. 

Въз основа на съставения протокол, изпълнителят ще издава фактура, по която ще се 
извършва плащането. 

Заплащането ще се извършва в български лева само по банков път по сметка на 
изпълнителя при условия и срокове, посочени в договора за възлагане.  

11. На основание чл. 13, ал. 2 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”  не допускам  участниците да 
използват подизпълнители при извършване на дейността.  

12. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на 
документацията   за   участие в процедурата: 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от интернет страницата 
на ТП ДГС Панагюрище, dgspanagyuriste@ucdp-smolian.com, без заплащане или да се закупи 
срещу 10,00 (десет) лева без  ДДС всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 
15:00 часа от деловодството на ТП ДГС Панагюрище, гр. Панагюрище, ул. „Райна Княгиня” 
№ 26 в периода от 29.12.2020 г. до 11.01.2021 г. 

Документацията може да бъде заплатена по избор на участника в касата на ТП ДГС 
Панагюрище или по банков път по сметка на ТП ДГС Панагюрище: IBAN:BG 45 CECB 
9790 10C7 787300 BIC: CECBBGSF в Централна Кооперативна банка, гр. 
Панагюрище. 

13. Време, начин, срок и условия за оглед на обекта: 
Огледът на обекта, може да се извърши всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа в 

периода от 29.12.2020 г. до 11.01.2021 г. в присъствието на представител на ТП ДГС 
Панагюрище и осигуряване на транспорт от страна на участника. 

14. Място, условия и срок за подаване на офертите: 
Всеки участник поема всички разноски по изготвяне на офертата и представянето й, 

както и закупуването на тръжната документация. От страна на ТП ДГС Панагюрище не може 
в никакъв случай и при никакви обстоятелства да бъдат заплащани тези разходи, 
независимо от изхода на процедурата, включително и при прекратяването й. Представените 
оферти не се връщат на участниците. 

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. В плика се поставят 
документите, изисквани по Раздел ІV от настоящите условия, както и отделен запечатан 
непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, наименованието на участника и обекта, 

mailto:dgspanagyuriste@ucdp-smolian.com
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за който той подава оферта. Пликът „Ценово предложение” съдържа попълнено и 
подписано ценовото предложение на участника. 

Оферти за участие в конкурса ще се приемат в деловодството на административната 
сградата на ТП ДГС Панагюрище в гр. Панагюрище, ул. „Райна Княгиня” № 26 всеки 
работен ден до 16:00 часа на 11.01.2021 г. включително. 

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. 

В ТП ДГС Панагюрище няма да се приемат за участие в процедурата и ще бъдат 
връщани на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или в не запечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се 
отбелязват в регистъра. 

Възложителят няма право да откаже приемането и разглеждането на оферта на 
участник, освен когато офертата не е оформена съгласно изискванията на възложителя или 
е подадена извън определените срокове. 

До 3 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат 
писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. В срок един ден от 
постъпване на искането възложителят публикува разяснението на съответната интернет 
страница, без да посочва лицето, направило искането.   

15. Време, място и час за разглеждане, оценка и класиране на подадените 
оферти. 

Откритият конкурс ще се проведе на 12.01.2021 г. от 10,30 часа в Административната 
сграда на ТП ДЛС Панагюрище, гр. Панагюрище, ул. „Райна Княгиня“ № 26 по начин и ред, 
съгласно действащите законови и подзаконови нормативни актове и утвърдените с тази 
заповед конкурсни документи. 

При открития конкурс всеки участник има право да присъства лично или 
чрез упълномощен представител след представяне на документ за самоличност 
и/или пълномощно от представлявания – когато е приложимо. 

16. Утвърждавам документацията, която е неразделна част от настоящата Заповед за 
провеждане на процедурата. 

17. Настоящата заповед да се публикува най-малко 15 дни преди крайния срок за 
подаване на документи за участие на интернет страницата на Южноцентрално ДП. 
Екземпляр от заповедта да се постави на видно място в сградата на ТП ДГС Панагюрище. 

18. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Йорданка Бачкова – 
заместник директор на ТП ДГС Панагюрище. 

19. За контакти с възложителя: ТП ДГС Панагюрище, гр. Панагюрище, ул. „Райна 
Княгиня“ № 26, телефон 0889216460, електронен адрес http://dgspdnagyuriste.ucdp-
smolian.com, електронна поща dgspanagyuriste@ucdp-smolian.com.                                                     

20. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен 
съд гр. Пазарджик, съгласно разпоредбите на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й. 

 
 
 
                                          

                            
 ДИРЕКТОР:………п………… 

              /инж. Петър Тодоров/ 

Нека листът остане листо...  
 
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

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