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ЕИК 2016195800328

 

З А П О В Е Д 

№ 200 

гр. Смолян, 01.12.2021 г. 

 

На основание чл.174, ал.2 от Закон за горите, 

 

И З М Е Н Я М: 

 

Заповед № 193/19.11.2021г. на Директора на ТП ДГС „Смолян“, с която е наредено да се 

проведе Открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии държавна собственост с 

предмет: „Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на 

маркирана дървесина на корен” и документация за участие в открит конкурс за възлагане на 

дейности в горски територии с предмет „Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, 

кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен в обекти №№ 2209с /отдели 29-к, 30-

н/, 2210с /отдели 176-а, 178-ж /, 2211с /отдели 190-б, 194-м/, 2212 /отдели 193-г, 195-б/, 2213 

/отдел 1039-м/, 2214 /отдели 1043-а, 1045-к, 1045-о/, 2215 /отдели 2057-ж, 2057-а1/, 2216 

/отдели 2070-к, 2071-п, 2081-в/, 2217 /отдел 2096-ж/, 2218 /отдели 2102-а, 2102-е/, 2219 / отдели 

2115-а, 2115-б/, 2220 /отдели 2116-ц, 2161-з/ и 2221 / отдели 2124-е, 2125-т/ от ДГТ в обхвата на 

дейност на ТП ДГС „Смолян”, като в същите се правят следните изменения: 

 Точка 2 от Заповед № 193/19.11.2021г. придобива следното съдържание: 

Гаранциите за участие, за обектите са посочени в таблицата по т. 1, колона 10. Същите 

следва да са внесени по банков път по сметка на ТП ДГС „Смолян”: IBAN: BG 56 IABG 7491 

100 2106 700, открита при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 17:00 часа на 16.12.2021 г., 

вкл. В документа за внесената гаранция да бъдат отразени видът на процедурата и номера на 

обекта/тите, за които се участва. 

 Точка 3. от Заповед № 193/19.11.2021г. придобива следното съдържание: 

Документацията за участие в открития конкурс може да се изтегли от интернет 

страницата на Възложителя – www.ucdp-smolian.com без заплащане или да се предостави от 

Възложителя след представяне на платежен документ за внесени невъзстановими 20 /двадесет/ 

лева, без ДДС, в касата на ТП ДГС „Смолян” или по следната банкова сметка: IBAN: BG 56 

IABG 7491 100 2106 700, открита при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД, всеки работен 

ден от 08:00 часа – 12:00 часа и от 13:00 часа – 17:00 часа до 16.12.2021 г., вкл.. 

Точка 4. от Заповед № 193/19.11.2021г. придобива следното съдържание: 

Оглед на насажденията, включени в обектите се извършват всеки работен ден от 08:00 

до 17:00 часа до 16.12.2021 г., вкл. в присъствието на представител на ТП ДГС „Смолян” и 

осигуряване на транспорт от участника. Разходите за огледа са за сметка на участника. 

Точка 5. от Заповед № 193/19.11.2021г. придобива следното съдържание: 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават от всички заинтересовани лица в 

деловодството на ТП ДГС „Смолян” всеки работен ден от 08:00 часа – 12:00 часа и от 13:00 
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часа – 17:00 часа до 16.12.2021 г., вкл.. Участниците могат да участват за един, няколко или 

всички обекти посочени в процедурата. 

Точка 10. от Заповед № 193/19.11.2021г. придобива следното съдържание:  

Определям дата за провеждане на открития конкурс – 17.12.2021 г. от 15:00 часа в 

административната сграда на ТП ДГС „Смолян”, с адрес: град Смолян, бул. „България” № 83. 

Раздел I. ОБЩА ЧАСТ, т.2 от документация за участие в открит конкурс за 

възлагане на дейности в горски територии придобива следното съдържание: 

Участниците, които желаят да участват в открития конкурс могат да изтеглят 

документацията за участие от интернет страницата на Възложителя – www.ucdp-smolian.com 

без заплащане или да им се предостави след представяне на платежен документ за внесени 

невъзстановими 20 /двадесет/ лева, без ДДС, в касата на ТП ДГС „Смолян” или по следната 

банкова сметка: IBAN: BG 56 IABG 7491 100 2106 700, открита при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ 

БАНК” АД, всеки работен ден от 08:00 часа – 12:00 часа и от 13:00 часа – 17:00 часа до 

16.12.2021 г., вкл.. 

Раздел I. ОБЩА ЧАСТ, ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ т.3. от документация за участие в 

открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии придобива следното 

съдържание: 

Оглед на насажденията, включени в обектите може да се извърши всеки работен ден от 

08:00 до 17:00 часа до 16.12.2021 г., вкл. в присъствието на представител на ТП ДГС „Смолян” 

и осигуряване на транспорт от участника. Разходите за огледа са за сметка на участника. 

Раздел I. ОБЩА ЧАСТ, т. 5. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ от документация за участие 

в открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии придобива следното 

съдържание: 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, внесена 

по сметката на ТП ДГС „Смолян” – IBAN: BG 56 IABG 7491 100 2106 700, открита при 

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16.12.2021 г., вкл. В документа за внесената гаранция 

да бъдат отразени видът на процедурата и номера на обекта/ите. 

Раздел ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ, 

т.2 Начин и срок за представяне на офертите от документация за участие в открит 

конкурс за възлагане на дейности в горски територии придобива следното съдържание: 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават от всички заинтересовани лица в 

деловодството на ТП ДГС „Смолян” всеки работен ден от 8:00 часа – 12:00 часа и от 13:00 часа 

– 17:00 часа до 16.12.2021 г., вкл.. 

Раздел ІV. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ, т.1. Разглеждане на офертите от документация за участие в открит конкурс 

за възлагане на дейности в горски територии придобива следното съдържание: 

Комисията разглежда офертите на 17.12.2021 г. от 15:00 часа, в административната 

сграда на ТП ДГС „Смолян”, гр. Смолян, бул. „България” № 83.  

V. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен 

съд Смолян, съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок 

от съобщаването й. 

Приложение: документация за участие в Открит конкурс за възлагане на дейности в 

горски територии държавна собственост с предмет: „Сеч, окастряне, разкройване, извоз до 

временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен” и документация за 

участие в открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии с предмет „Сеч, 

окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана 

дървесина на корен в обекти №№ 2209с /отдели 29-к, 30-н/, 2210с /отдели 176-а, 178-ж /, 2211с 

/отдели 190-б, 194-м/, 2212 /отдели 193-г, 195-б/, 2213 /отдел 1039-м/, 2214 /отдели 1043-а, 



1045-к, 1045-о/, 2215 /отдели 2057-ж, 2057-а1/, 2216 /отдели 2070-к, 2071-п, 2081-в/, 2217 /отдел 

2096-ж/, 2218 /отдели 2102-а, 2102-е/, 2219 / отдели 2115-а, 2115-б/, 2220 /отдели 2116-ц, 2161-

з/ и 2221 / отдели 2124-е, 2125-т/ 

 

      

 

ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”:...............п*.............. 

/инж. Васил Палагачев/ 
 

*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 
 


