
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ИЗВОРА” 
п.к. 4800 гр.Девин, ул.”Освобождение” №18; тел./факс: 03041/2393 

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

 

 

З А П О В Е Д 

№ 414/17.11.2021г. 
 

 

 

На основание чл.2, т.2. във връзка с чл.10, ал.1, т.1. и чл.12, ал.1. 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 

Заповед №472/29.12.2020г. на Директора на ЮЦДП – гр.Смолян 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

I. Откриване на процедура за провеждане на открит конкурс с предмет: ”Добив на 

дървесина – сеч, окастряне, разкройване, съгласно утвърдената със заповед 

№401/01.11.2021г.  на Директора на ЮЦДП Смолян - спецификация за размери и 

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

ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана 

дървесина на корен от ДГФ от годишен план за ползване на дървесина за 2022г.  

  

Обект № 
Отдел, 

подотдел 
Куб.м. 

Цена без 
ДДС 

Гаранция за 
участие 5% 

Срок за сеч и 
извоз 

1 2 3 4 5 5 

Обект  №22101 52 д,з,ж,к 475 14875,09 743,75 
 

30.11.2022г. 

Обект  №22102 38 г 214 9142,08 457,1 
 

30.11.2022г. 

Обект  №22203 1049 в,д,ж,е 752 24095,26 1204,76 
 

30.07.2022г. 

Обект  №22204 1052 к 815 27128,04 1356,4 
 

30.12.2022г. 

Обект  №22205 235 б 281 8988,13 449,41 
 

30.05.2022г. 

Обект  №22206 110 з,107 ч1,ю1 347 11180,34 559,02 
 

30.07.2022г. 

Обект  №22207 73 х,ч,ш 647 21384,40 1069,22 
 

30.06.2022г. 



Обект  №22208 166 к 545 18209,92 910,5 
 

30.06.2022г. 

Обект  №22209 168 ц 1081 38222,25 1911,11 
 

30.10.2022г. 

Обект  №22210 270 х,271 з,п 343 10888,55 544,43 
 

30.06.2022г. 

Обект  №22311 210 н,ф 838 28730,09 1436,5 
 

30.12.2022г. 

Обект  №22312 222 г,в,223 б 833 29581,04 1479,05 
 

30.12.2022г. 

Обект  №22313 223 е,д 473 15289,23 764,46 
 

30.10.2022г. 

Обект  №22314 224 е,и 678 24969,71 1248,49 
 

30.12.2022г. 

Обект  №22315 186 н1 196 8011,16 400,56 
 

30.11.2022г. 

 
 

8518 290695,29 
 

 

 

Общо за всички обекти – 8518 куб.м. на цена290695.29 лева без вкл. ДДС. 

Конкурсът се провежда при следните показатели и условия: 

 

1. Отделните асортименти, дървесните видове, разположението по обекти и подотдели и 

единичните цени са подробно описани в одобрената от мен документация за участие в 

конкурса, която е неразделна част от настоящата заповед. 

Посочените количества дървесина за всеки обект са прогнозни. Заплащането ще се 

извършва по предложената от участника единична цена, за един плътен кубичен метър за 

съответните асортименти, отразени в договора за добив на дървесина и по действително 

добитото количество, отразено в приемо-предавателния протокол и представена фактура към 

него. 

2. Срок за изпълнение на дейностите по сеч и извоз са посочени в таблицата в раздел І. 

 

3. Дейностите по добив на дървесина се извършват в съответните отдели и подотдели, 

описани по-горе. 

         4. Размер на гаранциите за участие се определя при условията на чл.9а, ал.2 от 

„Наредбата“ и следва да се представи от участниците във формата на парична сума. 

Гаранцията за участие  е посочена в таблицата и трябва да е постъпила по сметка на 

ТП“ДЛС- Извора” Интернешънъл Асет Банк АД  IBAN: BG83 IABG 7491 1001 6055 00, 

BIC: IABGBGSF, не по-късно от 17:00 часа на 06.12.2021г. вкл.  

 

5. Условия за допускане на кандидатите до участие в конкурса: 

5.1. В конкурса могат да участват всички юридически лица и еднолични търговци, които 

са регистрирани и притежаващи удостоверение за регистрация в публичния регистър по 

чл.241 от Закона за горите за дейността „Добив на дървесина”. 

5.2. До участие в конкурса се допускат участници: 

1. Които са  регистрирани и притежаващи удостоверение за регистрация в публичния 

регистър по чл.241 от Закона за горите за дейността „Добив на дървесина”; 

         2.  който е представил изискуемите документи по чл. 18 от Наредбата; 



    3. участници за които не са установени невярно декларирани обстоятелствата по чл.18, 

ал.1, т.3 от Наредбата; 

    4. участници които отговарят на техническите и квалификационни изисквания за 

извършване на дейността, а именно:  

    4.1. технически изисквания – да разполагат с техника за извършване на добив в обекта; 

    4.2. Квалификационни изисквания – да има сключен договор, регистриран в ТП на НАП 

с минимум един лесовъд притежаващ удостоверение за регистрация по чл. 235 от Закона за 

горите и да е регистриран за дейността „планиране и организация на добива на дървесина”. 

/Изискването за регистриран договор не се прилага за управител на ЕТ и управител или член 

на управителни органи на ЮЛ който е регистриран лесовъд по чл. 235 от ЗГ/; да разполага 

със работници на трудов договор с които да извършва добива на дървесина в обекта. 

Работниците които ще работят с техника трябва да притежават документи удостоверяващи 

правото на работа с нея.  

5. Участници които са представили оферта която е пълна и отговарят на обявените 

условия на възложителя.  

6. Участниците не могат да ползват подизпълнители. 

 7. участниците имат право да присъстват лично или чрез свой упълномощен 

представител,  при работата на комисията след представяне на документ за самоличност и 

пълномощно от представлявания – когато е приложимо.  

 

           6. Гаранцията за изпълнение на договора за покупко-продажба е в размер на 5% от 

достигнатата стойност за продажбата на дървесина. Гаранцията се учредява от спечелилия 

търга участник преди подписването на договора за добив по един от следните начини: 

парична сума внесена по сметка на ТП “ДЛС – Извора”: ЮЦДП ТП ”ДЛС – Извора” – 

Интернешънъл Асет Банк АД  IBAN: BG83 IABG 7491 1001 6055 00, BIC: IABGBGSF, 

или банкова гаранция, учредена в полза на ТП “ДЛС – Извора”, в която задължително следва 

да е посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от директора на ТП “ДЛС – 

Извора”. Банковата гаранция следва да бъде учредена за период по-дълъг с 30 /тридесет/ дни 

от срока на договора и се представя в оригинал. 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. Избраният за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение.  

       6.1. Гаранцията за изпълнение на сключените договори се освобождава при изпълнение 

на всички договорни задължения в срок 10 работни дни.Условията и сроковете за задържане 

на гаранцията за изпълнение, както и заплащането на неустойки се уреждат в договора за 

добив на дървесина. 

7. Срок на валидност на офертите: най-малко 90 календарни дни, считано от крайния 

срок за подаване на офертата. Възложителят може да изиска от класираните участници да 

удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора. 

8. Критерий за класиране на участниците: най-ниска предложена цена. 

9. Участниците имат право да подават оферти за един, няколко или всички обекти в 

настоящата процедура. 

10.  Участниците в процедурата могат да изтеглят документацията за участие от 

интернет страницата на ТП „ДЛС-Извора” без заплащане. 

10.1. Документацията за участие може да се закупи и получи след публикуването на 

настоящата заповед в сайта на ТП ”ДЛС – Извора” и ЮЦДП – гр.Смолян до 16:30 часа на 

06.12.2021г. 

          10.2.  Цената на документацията за участие в конкурса е 20 лева без включен ДДС за 

всеки един обект. 



       10.3 Документацията за участие може да бъде получена на фронт офис на първи етаж в 

ТП ”ДЛС – Извора” след заплащането и в счетоводството на ТП ”ДЛС – Извора” или 

заплатена по банкова сметка: ЮЦДП ТП ”ДЛС – Извора” – Интернешънъл Асет Банк АД  

IBAN: BG83 IABG 7491 1001 6055 00, BIC: IABGBGSF. 

11. Оферти за участие в конкурса се подават на фронт офис на първи етаж в ТП 

”ДЛС – Извора” до 16:30 часа на 06.12.2021г.  

12. Конкурсът ще бъде проведен от 10:30 часа на 07.12.2021г.  

II. Утвърждавам документация за участие в конкурса, която е неразделна част от 

настоящата заповед. 

III. Разпореждам заповедта да бъде публикувана на електронната страница на ТП ”ДЛС 

– Извора”, да бъде поставена на информационното табло в административната сграда на ТП 

”ДЛС – Извора” и да бъде изпратена за публикуване на електронната страница на ЮЦДП – 

гр.Смолян. 

Копие от заповедта се прилага и е неразделна част от утвърдената документация за 

участие в конкурса по т.II. 

За контакти относно въпроси и пояснения във връзка с провеждания конкурс: Веселин 

Юруков – лесничей в ТП ”ДЛС – Извора”. 

 

 Директор на ТП ”ДЛС – Извора”:……./*П/……….. 

/инж. Васил Кущинаров/ 

 

 
*  Налице е положен подпис, който е заличен съгласно  Общия регламент за защита на личните данни  

(Регламент (ЕС) 2016/679). 

 


