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МЗм „Южноцентрално държавно предприятие” ДП             

ТП „Държавно горско стопанство - Карлово” 
гр. Карлово, ул.  „Калофер войвода”№23, тел.: +359 33596502 

e-mail: dgskarlovo@ucdp-smolian.com 

 

 

З А П О В Е Д  №З-10-47/26.01.2023г. 
 

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 и Заповед №З-01-530/15.12.2022 год. на Директора на 

„Южноцентрално държавно предприятие” ДП, гр.Смолян (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 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, включена в Обект №2334 и 

Обект №2311 от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Карлово”.  

2. Предметът на открития конкурс е: „Добив (сеч, разкройване и разтрупване на 

асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, 

включена в Обект №2334 и Обект №2311 от териториалния обхват на дейност на ТП 

„ДГС-Карлово” – „ЮЦДП”, гр. Смолян”. В процедурата се включват общо 2 /два/ обекта. 

Описанието на обектите с подотдели, дървесни видове, прогнозни количества дървесина по 

категории, начална прогнозна цена, гаранции за участие и срокове за изпълнение, изразени в 

табличен вид са както следва: 

 
Обект 

№ 

Отдел, 

подотде

л 

Дървесен 

вид 

Прогнозни количества по категория д-на – 

пл. куб. м 

Начална 

цена – лв 

без ДДС 

Гаранци

я за 

участие 

Срок за сеч 

и извоз 

едра средна др

еб

на 

дърва общо 

2334 395 

„и" 

акация 0 0 0 691,00 691,00 27 066,47 1353,32 31.12. 

2023г. 

2311 114 

„ж“, 

114 „з“, 

706 

„а“, 

706 „б“ 

Здб, бк, 

гбр, пр, 

кгбр 

3,00 41,00 0 760,00 804,00 31 148,00 1557,40 31.12. 

2023г. 

 

2.1. Началните цени на обектите са посочени в таблицата по т. 2 и са както следва: 

- за обект №2334 –  27 066,47 лв. (двадесет и седем хиляди шестдесет и шест лева и 

четиридесет и седем стотинки), без включен ДДС; 

- за обект №2311 – 31 148,00 лв. (тридесет и една хиляди сто четиридесет и осем 

лева), без включен ДДС.  
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  Информация за прогнозната асортиментна структура на маркираната дървесина и 

началните единични цени по асортименти без включен ДДС са посочени в Приложение №7 от 

конкурсната документация.  Дървесината ще се добива по асортименти съгласно Спецификация 

за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията 

на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед №401 от 01.11.2021г. на директора на ЮЦДП – 

гр. Смолян.  

2.2. Условия и начин за плащане на дейността: 

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. 

2.3. Крайният срок за изпълнение на дейностите, предмет на конкурса за всички обекти, 

описани в таблицата е 31.12.2023г. Крайният срок на договорите е 31.01.2024г. Изпълнението 

се извършва съгласно тримесечен графици по обекти, съдържащи се в утвърдените конкурсни 

условия.  

2.4. Определям вида и размера на гаранцията за участие и на гаранцията за 

изпълнение на договора, както следва: 

 Гаранциите за участие в конкурса, определени в абсолютна сума по обекти са в размери 

както следва: 

-  за обект №2334 –  1353,32лв. (хиляда триста петдесет и три лева и тридесет и две 

стотинки), без включен ДДС; 

- за обект №2311 – 1557,40 лв. (хиляда петстотин петдесет и седем лева и четиридесет 

стотинки), без включен ДДС. 
 

 Гаранциите за участие се представят единствено под формата на парична сума, внесена 

по сметка на възложителя - IBAN: BG44CECB979010E7886300, BIC: CECBBGSF на ЦКБ АД, 

клон Карлово. Гаранциите за участие следва да са постъпили по посочената банкова сметка до 

17:00ч. на 15.02.2023г. 

Внесените гаранции за участие в конкурса да се освобождават, респективно задържат по 

реда и условията на чл. 31 и чл. 32 от Наредбата. 

2.5  Гаранциите за изпълнение са 5% (пет процента) от достигнатата при провеждане на 

конкурса цена за съответния обект. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните 

форми, по избор на определения за изпълнител: парична сума, внесена по сметка на 

възложителя или банкова гаранция, учредена в полза на възложителя. Когато участник, 

определен за изпълнител, избере да представи гаранция за изпълнение на договора под формата 

на банкова гаранция, в представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се 

освобождава само след писмено известие от възложителя. Следва да бъде изрично записано, че 

е безусловна и неотменима в полза на ТП „ДГС-Карлово“, както и да има срок на валидност не 

по-малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора. Условията и сроковете за 

задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и заплащане на 

неустойките се уреждат в договора. 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.  

 Гаранциите за участие и/или изпълнение във формата на парична сума се внасят само по 

банков път по сметка на ТП „ДГС - Карлово”, IBAN BG44 CECB 9790 10E7 8863 00, BIC: 

CECBBGSF, „ЦКБ” АД, клон Карлово.  

 

 3. Условия за допускане на участниците до участие в конкурса: 
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До участие в конкурса се допускат търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 

ЗГ на ИАГ и притежаващи удостоверение за регистрация за дейността – добив на дървесина по 

горите и отговарящи на следните условия: 

3.1. Всеки участник е необходимо да отговаря на следните изисквания: 

а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

в) не е в производство по ликвидация; 

г)  не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ) с директора на ЮЦДП и на ТП „ДГС – Карлово” 

д)  не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ; 

е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

ж) няма парични задължения към държавата и към ЮЦДП, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган; 

з) е внесъл гаранция за участие в конкурса за обектите, за които участва; 

и) Да няма непогасени парични задължения към ЮЦДП, гр. Смолян и териториалните 

поделения на предприятието; 

 Изискванията по букви „а“, „г“ и „е“ включително се отнасят за управителите или за 

лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на 

държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран. Изискванията по 

букви „а“ и „е“, се прилагат за лицата изброени в чл. 18, ал. 4 от Наредбата.  

 Всеки участник представя попълнени и подписани декларации за обстоятелствата по т. 3.1.  

3.2. Представил е оферта в съответствие с изискванията на документация за участие в 

конкурса, съдържаща всички изискуеми документи 

3.3. Внесъл е пълния размер на определената парична гаранция за участие за обекта 

/обектите, за които участва в размер/размери посочен в т.2.4 от настоящата заповед. 

3.4. Не използва подизпълнители при извършване на дейностите по възложените дейности. 

3.5. Отговаря на техническите и квалификационни изисквания за извършване на дейността, 

както следва: 

 участниците трябва да имат сключен трудов договор най-малко с едно физическо лице, 

регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика за дейностите – чл.233, ал.1, т.4 от 

ЗГ. Когато управителят или изпълнителен член на управителните органи на участника или 

физическото лице - едноличен търговец, притежава удостоверение за регистрация за 

упражняване на частна лесовъдска практика, не следва да се представя сключен трудов договор 

с друго лице; 

 участниците трябва да имат назначени на трудов договор лица, притежаващи 

необходимата квалификация и правоспособност за извършване на дейността добив на 

дървесината – лица с правоспособност за работа с моторен трион, както и лице с 

правоспособност за управление на горски трактор, по вид и брой, както са описани в таблицата 

по-долу; 

 участниците следва да разполагат с горска техника /собствена или наета/, регистрирана по 

реда на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/, както и с 

документ за преминат технически преглед (когато е приложимо за трактор) и животинска тяга, 

предназначена за извоз на дървесината в обекта. 
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 Изискванията за техническа и кадрова обезпеченост по вид и брой лица и техника, както и 

животинска тяга, изразени в табличен вид, са както следва: 

 
Обект № Назначени лица Моторни 

триони 

Трактор Животинска тяга – 

брой животни Секачи Тракторист  

2334 4 1 4 1 5 
2311 5 1 5 1 5 

 

 Обстоятелствата по т.3.1 „з“ и т.3.5 се удостоверяват в декларация по образец – 

Приложение № 4 от конкурсната документация. Когато участникът подава оферта за повече от 

един обект, не е необходимо да доказва минимални технически възможности, като сума от 

изискващите се за обектите. В този случай е необходимо да декларира техническите 

възможности, изискващи се за обекта с по-голям брой персонал и техника, за всеки различен 

вид извозна технология от обектите, за които участва. Преди сключване на договора 

участниците, определени за изпълнители представят всички необходими документи, доказващи 

обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, които са декларирали.  

4. Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта.Участниците могат 

да подават офертата за един или и за двата обекта от предмета на открития конкурс. Когато 

участник подава оферта за повече от един обект, същият представя една оферта, като в 

заявлението за участие (Приложение №1) посочва номерата на обектите, за които участва. При 

участие за двата обекта, предмет на открития конкурс за всеки обект поотделно се представя 

плик „Ценово предложение”.  
5. Възложителят не допуска наемане на подизпълнители от спечелилия конкурса участник.  

6. Срок на валидност на ценовите оферти – 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок 

за получаване на оферти в горското стопанство. 

7. Критерий за класиране офертите е „най-ниска предложена цена”. 

8. Участниците могат да изтеглят документацията от интернет страницата на „ЮЦДП”, гр. 

Смолян на следния интернет адрес - http://ucdp-smolian.com/ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ. Участниците, 

които желаят да получат документацията на хартиен носител, следва да заплатят сума в размер 

на 2,00 лв. (два лева), без включен ДДС. Документацията може да бъде закупена всеки работен 

ден от 8:00ч до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа от касата на ТП „ДГС-Карлово”, адрес: 

гр.Карлово, ул. „Калофер войвода” № 23 в срок до 15.02.2023г., включително. Цената на 

конкурсната документация може да бъде заплатена и на следната банкова сметка: IBAN: 

BG44CECB979010E7886300, BIC:CECBBGSF на ЦКБ АД.  

 Закупуването на документацията не е задължително и участниците я закупуват, само 

ако желаят да я получат на хартиен носител от възложителя. Конкурсната документация 

се публикува на интернет страницата на ТП „ДГС-Карлово” и „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян. 
9. Оглед на обектите може да се извърши в присъствието на служител на ТП „ДГС - 

Карлово” всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа до 15.02.2023г., включително след 

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

Извършването на оглед на обекта/обектите не е задължително, както и не е основание 

за отстраняване на участник от открития конкурс. 

10. Оферти за участие в открития конкурс да се приемат в деловодството на 

административната сграда на ТП „ДГС - Карлово”, адрес: гр. Карлово, п.к.4300, Община 

Карлово, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода” №23 всеки работен ден до 17:00 часа на 

15.02.2023 г., включително. 

 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. При приемане на 
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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. При оформяне на офертата се прилага чл.19 от Наредбата. 

11. Откритият конкурс да се проведе на 16.02.2023г. от 10:30ч. в административната сграда 

на ТП „ДГС-Карлово”, адрес: гр. Карлово, п.к.4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. 

„Калофер войвода” №23. 

12. Определям лице за контакт и предоставяне на информация по провеждане на конкурса: 

Радослава Стефанова на длъжност „юрисконсулт” при ТП „ДГС-Карлово” или на тел.: +359 

33596502, e-mail: dgskarlovo@ucdp-smolian.com. 

13. Утвърждавам, документация за провеждане на открития конкурс за Обект №2334 и 

Обект №2311, която е неразделна част от настоящата заповед. 

14. Възлагам на Радослава Стефанова на длъжност „юрисконсулт” при ТП „ДГС - Карлово” 

да организира публикуването на настоящата заповед, ведно с утвърдената конкурсна 

документация най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите на интернет 

страницата на „ЮЦДП” ДП, гр.Смолян и на ТП „ДГС - Карлово”. 

 

 Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред съгласно чл.149, ал.1 от 

АПК в 14-дневен срок от публикуването ѝ чрез ТП „ДГС - Карлово” пред Административен съд 

– гр. Пловдив. 

 Препис от настоящата заповед да се връчи на посочените по-горе лица за сведение и 

изпълнение.  

 

 

 

 

 

Зам. Директор ТП „ДГС - Карлово”............/п/*............... 

                                              (инж. Румяна Манолова) 

/Съгласно Заповед №З-10-43 от 19.01.2023г. на 

Директора на ТП „ДГС-Карлово/ 

 

 

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

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
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