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Бъзлояс:т:'е.;;: !Фгоизточно дъря{авЁ'о :грелприятис 2!11 0лг;веп;

|[оделепие: [ери'ториапно п(_)деление 2{'ьр;т<авно горско стог!а!!ство Блховс;

11ар'гида в регистъра на обцествените порь.лктл:02716
Адрес: гр.Блхово. 1'-п.[ан (тефано }\.о |3

.)|ице за кон:ак; ип:;к.(ирил (ирилов

1елефон: 0,178 88262

[_гпа!|: с{9;с ! !:.:;т с) "1|]!1'!{!эц!!!1.цц!]

Аостъпт'т до докуп|сн'|'ацият:! 3а поРь1|ка'|'а е огРа!|и[!ен: [] .;{а [х) 11е

,{опълнплтс"_:ша и;лфорп:аг1ия }!о;4(е да бъде по.пучена о'г:

[] !-орс посо не:;о'т о,/ит'е птясто/ьтеста за ](онтакт

[] Ару, а']трес: ('11о-1'[' 11ос0,!еп!е ору? а(\)е(')
[|рпемане на до и офсрти ||о е.]!ектроне|! [] !а {х! не

0бект г*а поРъ[!ката:

|! [троитслс гво

|{] {оставки
[] !слуги
|!редп:ет на порьчкаг|: ',изРАБоткА и дос1'АвкА !!А ФоРш|уляРи по зАконА
зА гоРит[' зАконА зА ловА и ()пАзвАнвв нА диввчА и дРуги нввоБх0дими
БлАнки по зАдАни[ нА възложитвля.

|{ратко опгисангте: }'1зработка и !оставка на с!орп:у,;;яри г;о 3|. 3!1Ф! и др1'ги нсобхстди[1и на тп
]{['0'|:лхово

€псциф::на:1ши

-Блс:к о'г 25 листа в 2

екзе\'| пляр:}' хи\'| изиран и

-(;ормат А5.

-офсе гова хартия

| лист 70 3/л':. кв. от|;сет:

Бид форму.пяр

Разрешитслни за индивид}а],е!! )]ов !!о

стбразег1 утвърден от изпъл нитс,1 ния

лирсктсэр на }1А['



2 лист -10 3/м.кв.офсет;

-г!омерата на бланките се

състоят от серия. която
съдър)ка сим вол буква' и

пореден но1\{ер. който се

състои от 6 цифри:

- цве'гност

лист - 1+1 номсрация;

2 лист - ]+0 номерация;

Разрешителните за лов са с

фон - растер лого на

[,1зпълнителната аген|!ия по

горите.

2

Разреши:'ел ни за групов лов

утвърден от изпъл нителния
иАг

по образец

директор на

-Блок от 25 листа в 3

екземпляра.

-хим изира!! и;

<|ормат А,1'

_офсетова хар'гия.

] лис'т _ 70 
':]/м.кв.офсет:

2 лис'т' - 70 9/м.кв.офсет:

3 лист !50 9/м.кв;

- цветност -
1 лист 1+] номеРа|1ия

2 лист ]+0 номера|1ия

3 лист - ]+ | !{омерация +

перфорация;

-номерата на бланките се
състоят от серия. която

съдър>;са сипсвол буква, и

лореден номер. който се

състои от 6 цифри

з

||озволително за ползване на }|едървесни
горски продукти _ гъби. горски п-подове'
ароматни и лечебни растения извън
списъка на лечебните растения по 3акона за

(очан от 25 .л:иста в 2

екземпляра! химизира!{и



лечебните растения или ||асти от тях
(!1рило:кение 2 от 3аповед .]\г9 Рд 49-
144125 'о4.201з год. на мзх)

Регистър на проведените сечи ло ч,п '6 3:_.:т

нАРвдБА 3х[ц 8 от 05.08.20] ] г. за сечите в
горите. (нига ]00 лис: а

ко,!а11 25,'з

оя'!а \и[1изираг]1! хар 1'!я. (]х]р[1111

А1

-11о!|ера1а }!а 1;]!а!!ки1.с 0с със1оя.г
о1'ссрия. кояго съ.1ъря(а до :1

си]'!во-1а. и порелс]{ но!|ср ]]а
()]1а]]|(?!га. |(ой.!о сс състои 0г 6

!(ифри

(очан 2573

хим изиРана хар"гия. формат
А4

-|-{омерата на бланките се
състоят о-]' серия! която

съдър}(а до 4 сип':вола' и

лореден но[]ер. кой го се
състои о-; 6 ци(;ри

!{очатт 25;''1

\и[!изираг!а хар1!.1я_ (];орьтат А5. -
]]о\'ера1'а ]]а б]|а]]китс се с'ьстоя.г о
ссрия. коя'го съдър)ка,то 4 сиьтво,;:а.

и пореде]] ]]о[ ер. кой'го се със].()и

ог 6 гтифри

!{онстативен протоко].| за нарул!]е}|1[я
сьгласно образец къ&'| заповед .1\!

з56107.06-2012 г. на из!!ълнител ния
директор на [4А[ за утвър)кдаване на
тилове образци на бланки по [{(Ф[1

Акт съгласно образец към за::овед .]\ч

з56107 .06.20|2 г. на из|[ьлни гел!.{ия

директор на иАг за утвър)кдаване на
типове образци на бланки по !{(0[1

|'а]п|'ска за отговорно пазене с1)глос!!о образсш къп:
заттстве_],^{ч 356107.06.2(]!2 ].. 1![1 11]!]ь.1!!и].слния

'1иректор 
на иА!'за утв'ьр]+(лаванс |]а ти]к)вс образ|1и

на б]а!]ки по ]!]{()г_|'

!невник |'а горския надзирател

(нига 150л.' ]\пеки корици.
(;ормат А5' офсетова хартия
с но[{ера| |ия, нехим изирана

|(арнет за инвентари3ац!|я на горска култура
]|рило)кение 7 към чл.42^ал. | от [|АРЁ!БА !\о 2
о1' 7.02.20 !з г. за ус'цов!тята |'1 реда 3а
за11есяване на горски територии и земеделски
3еми' използвани 3а създаване на специални.
защ!.1тни и стопански гори и на гори в зац!.1тен|1
територии' инвентари3ация на съ3дадени,ге

тяхното отчитане и

Блок |00л'

(арне:' за контролна иг]вентаРизация на
горска култура [1ри.;]оэкенис 8 къпт
чл.43.ал.4

Блок 50 ;:



] 
\ни:з на |орския ра1\ад!!их _ [1рилоас:тис

| 2 кьт: ч-;. 1_;тл.2 о: !!арелба,1\я'1 о:

! !5.0].]0]2 .' за }словия!а и реца 1а

11 |егис]!а:1ия на !орски ра3садниши. как!о и

:]а ]!роизводство на фиданки в гоРските

разсадници дър:кавна собственост

[1осо.дони;е :;о вид форму"пяри са !']рог|]о:}}!и. 8ъз'пст;:<и гелят запа]ва прав()то с[-1 да }]с

заяви изработване и доставка на пос0чените в докулте}!тацията за учас'|.ие по вид г!ормуляри. да
ги заявява за изработване и доставка периодично и в раз.']ичен обсм. както и Аа заявява за
изработва!|е !1 доставка други неупоменати б,;танки. !оставката на заявени за изработване

формуляри се извър||]ва в седе1\'|дневен сро!{ от лолучава}{е на съответната заявка от
възло)|{ителя.

}настниците предлагат цсни за и:зработване и -цоставка на гор('] |0сочен ите с|;орь;т.'пяри.
[1ясто на и_!вър[т|ване: 

.1|1 
!!-€ &:хово

0бца прогнозна с'гойност на поръчката 2000 ',тв.' без !!(

0бособсни позпции (тсоеапто е ||!а |х! не

Ёомер на обособената позиция: | !

Ёаименование:

на сто['1ност 1в -,тв.. без [|/](1: { )

}словия, на ко||то трябва да отговарят участниц!'те (тсо:ап:о е 71Р !! 1о)!с1!'|!о) :

в т.ч.:
!1зппсквания за л!|чното със'гояние:
8 процедурата за в'ьзлагаЁ!е гла обществена':а !|оРъчка ш1огат да у'настват български и
чу'кдестранни физинески и11и юриди||ески лица. вк]1к]чител!|о гехни обеди;:е;пия. кои гс';

отговаРят на изискванията на 3Ф[1 и 3ъзло;китс];я.
Бсеки унас'гг;ик уо)1(е да представи сашпо една ос|срта-
Ёе се лоп1'ска представяне на варианти.
!'{е се допуска ед!'!о и също физинеско и.]'|и юридическо.]!ице да участва едновреме[.]}|о в двс
обединения. кои'го са участници в обществената поръчка, или '1а учас'гва сам0стоятелно и в
обеди нение.
Бсеки унас'тник в обществената [']оръчка с длъ)!(е|! да заяви в о(рертата си да'!и !1ри изпъ.]1не|!ието
на поръчката |де лолзва подизпълнители. Б офер'гата унастникь.! лосочва подиз пъ-ц н итс']и.! е и
дела !{а поръчката . който ще им възло)+(ат . ако в'ьзна]\'|еряват да по'!1}ват такъв. 3 т'ози случай те
трябва да предс гавят доказателства за 11ое !и !'е от подизпъл !{и'|е.]!я задъл)!(е|{ия.
-|1ице. което се е съгласило да бъ,де подизпълнитс.]! в сфеРата н11:1руг !частник' нс \|о]'!(е:1а подава
саш:остоятслгто офер;'а.
11е могат да участват в'ьв възлагането на оцес1вената поръчка и сьответно 8ъзло;кителя ще
отстран'|ва от у||астие всеки участник. при който са ]1а]!ице следните обстоятелства:

3абс.уе.ус'кц: 1зпс;-'т'узайптс п'тс;зш раз0е.'т п1о-!кова 11ъп1[!, ко-|/.'оп1о {-.! оооа)бс1!1!!]1с п1)1п[!.!11.



1- {а е стсъдсн ]а 11рес!'1,г]ленис по 131_|08::. н-; !594: |5 |. :;...;, 11]. ::'д, 11]']с:. .:.1, ]9_+ ]!].
,;"т. ]1! !5!. 1:;' ]5] - ]6г]. !]' ]01_ з{]7.ц:..!21. -11 1а и.тл'.]:-] - ]5]с стт 1]ац:з]ззтс.:г:1,;;: ::ц:щзц:

2.;!а е с:сълсн с в.!|я:з.]!а в сила присьд21 освсн ако ! реабилити|):)!]. ]а пРес ! ь!!_1енис.
ан11л()ги1'!]о ||а ]е:]}1 .!о'г. !.|.вдр1'гадьря(ав21 |]'.1с!!ка и]|]{'!рета стра!!а:

3'][а иь:а ]а.{ьл)|;е!|ия']а да{!ъци и ']адъ_п]'ките;] !!и оси!уР||гс"п]!и в!{ос!(и п0 с\|исъ-1а на! !.!

и.:т и къшт общин::та по седалище]_о на въз-110)|{ителя }] на \'.!11ст!!ика- и,!и ана:1огич]|и за'1ъ.'1)](с !]и я.

)станове!]и с акт на коп,'пете![тен 0рга}{' съ],!!с!]о за|(0нод:!гс]!ството на !ър'|(:1вата. в коя!о
)'частникът с !'с ! анове|!

"!.7г{а ип':а задь']]7|(е|]ия з2} данъци и за!ь'1]7!(ителг]и осиг)ри|слни вноски ]!о спписъ'1а на .:';- ]1{
а,';' ]. ';. ] ::п ;!:]ць:цдц_ос!:ц1!з!с.!]]ц|] щ)()]{сс}а_1с|! ко-|с](! и ли\ви1'е |!о тях. къп] дьР)|(авата и,'} и
къп: общината л() сед.шише'г() .{а въз'10)(итс'г]я и ]|а \ !{астника. }|,:1 и |!н:1лог'1ч]!и ']а,цъ]1)!(с н и я.

)'становс]!!'1 с а](т на |(о\1пс1'сн'!е|! 0рг|1г'. съг'пасно':}11ко!|одагс-'1ств()!о !]|} дъ|]7{авата. в коя11)
ка||дидатът и.пи \'1!ас']]]1и к ьт е установе!]. ос!}е!{ ако с допус!]:!т0 ра3с|]()чване. отср(]ч|]ане или
обезпечсние !]а задъл)!(енията и,'1и задъл)(енисто с ]1о а|('|-;<ой:,т г:е е в.]]язъл в сила.

5. !а с ::а']ице нера в нопоставе н ос'| в сл\,чаите по ,;';:. .:!.1. :,'; 1от 30[1.
6.да е тстановсно] че участникът е !]Ре.цстави-'1 доку1\1е!!1 с нсвярно с1,'т1ър)к11г]ие" свързан с

удостовс|]я ва] !е липсата на основания за отстраняванс и_ци изпъ']нс]|иет0 на кР[]тер}1и1с ']|
подбор: не |]е е представил изисква|1(а сс ин(;орштация. свьР 3.1на с \'д0с1 0 веря ва|]е !1ипса_га на
основа!]и'| з:] 0тстраняване и-11 }1 изпъ]1нението }|а к|]и гсрии ге з,: г:одбс'р:

7. [(а с т'с;а;повеп]о с в'пязло !] си'па нак213ате']]!0 п0станов-1с!!ие и'пи съ]ебно рсшс]!}]с. |]с {!ри
из!1ъ!1нен!.]с !]а ]10г0вора за обцествена пор'ьчка е !!ар\ шил ч,];']]8. ч'п.|28. ч.г.]45 и ч.;.]0]-]05 о-т
(т или ана_,'тог ични ']адъл)|(ения. !с_г11]{0вени с ак1 |{а коп,]!!ете}!тен оРган. с'ь!.]]ас]!о
']|1к0 н 0дате" |с1 в()т() н|1 ';1ър)|(авата. в ](0ято кан:]|]:1а1]'.! и'11и \'!|аст]]ика е уста}!ове|]'

8..]1а нс с на"_:ише конс!ликт на и|]тереси. ког]];о ;;е ['!о)|(е д] !; ь.це ('тстРанс!!.
9./{а с с:бявеп; в несъстояте.] !| ]ост ил|] е в про}1:]во'1ство л0 !]есъстояте]]]|ос''. ил}.] в ]]Ро!{с.1\|]а

!1о ликвилация. и.]]и е ск-;|к)|]ил извънсъдсбгпо с!!ора'])\{сн|.]с с к|)едиторите си по чл'7'10 от ]3. и,')и
с пре\станс)вил дейп;стс'тта си. а в с_1\|!4и' !!с \ч|1с!ни!|!1 е ч\,кдсстРанн() --|ице -,1а не се !{а[1ира в
:тс)добнс'т ]!о,!о}!!ение. лроиз1'ича1|1о от с\од||а процед}Ра. съг.1!!с!]о ']ак() нода1те;1 ст во'! () !!11

11'Рлс!,в{]1{]. |{ Б' !я |о с \с'1:)н0ве!!.

10' 2]а е лредс':ави.т: ос};ерта. която е непъ'пна и.11и не отг|1в.1Ря ]{а п ре.1в{] }) итс_! но о|1явенитс
условия и изис](вания на 8ъз"по):<итс.|пя. посо|]сни в обявата. 

-\ 
к:] 1аниятз или трь'|(].а1а

док\, []ег|тация.

1]'(о;а'го )частникът г!редви)|(да )'ч|:]с]иег() ]|а под11]11'ь.]]] ! и1'с,1 пр|| и']пъ]1нс]!}1е на.!1ог0в()])!1_
лосо||е}{и1е ]!0-горс изисква!]ия се отнасят и ]11 п0дизпъ,1]![]) е''1'.

|! равоспособ лл ос г |]а упрш|(нява|;е на професиопа"тг;:: дей:нос:: ;пяп:а

[,1 кономг:.;ескс; п фг.:нансово състоян!!е: ||я[.]а

[ехнг'тчески л: профестгона"тп;;: способносг;;: д;1 разпо-.]|1['а с 1с\г{и|!сски и прои]во,11ствени
[]о]|(нос ] и да }|злълни п|]едмета на порьчка1а

14нфорт:ация о'!'!|осно запазени |!оръчк!] (к(),,!{]]1() е /1|)!!-ю)!('1! |!())'.

[] [ !орьнката с за]1азе]|а за спе|{[{ациз}1Ра}]и п1]е.цп|]ия !ия и';1и !(()ог]ера!1ии на хора с

}в|]е)|(да]!ия или за 'пи|1а. чия'го 0снов!!а це:] е с0циа'п]|о'|о иг]ге] |]!{ра!]е !!а х0|]:1 с

}врс.\ !а|!ия и.!и на \0р:1 в п;егавнос:ойн. |]о.|||;|;(||и\'

[] }}{з;; ь,тненисто на пор'!,чката е ограниче|!0 в Ра\]ки!с ]||1 []рог])!1\1и 3а с1'3даванс !|а

за!цитени рабо';'т;и псеста



(ритерий за възлагане:

[] Фптимапно съотношение канество/цена въз ос}|ова на:

[] 1 {ена и ка.|естве}|и показатели

[] Разходи и ка1|естве!!и |1оказате.]]и

[] Ёиво г:а ра']\одите

[х] Ёай-ниска шена

||оказатели за оценка: (-иоля, повптс;репте' к().!коп1о г;ъ:т.;тт е нес;бхс;ёсъътс;)

!4ме: [......] 1еэкест: [ |

€рок за полунаваше на офертите:

!ата: 29 .06 .2017 г. 9ао: ] 7.00

€рок на вал!|д1|ост на офертите: 60 (глест,цссет) дни о:.крайният срок за дег]озиране на
оферти.

[ата: (0ё|и':;|:::а) !ас: (нн:мм ) [......!

!ата и нас на отваряне. на офертите:

!ата: 30.06.20|7 г от ||'00 часа

[,1яст'о на отваряне на офертите: гр-Б.':хово. обл.!!штбол.
административната сграда на 1[1 ''![€ Блхово''

ул'"€ан [тес!а;:о"

!4нфорппация от1|осно средства от [вропейския съюз:
9бществег:ата поръчка е във връзка с проект и/или програма, т|;иь:ансиран/а с'ьс средства от
европейските фо:;дове и програ1\]и: [] {а [] не
[4дентифи ка:1ия на прое.(та, когато е прило)кипсо: |' ' ' ... !

.{руга информация (ксэ е а пт с; е прттлоэк'ш.+а о) : |...... )

,(ата на пастоящата обява
:21 .06.20|7г

,{(+"й*''"6'

Бъзлоэките.п
[рите иплепа: ини<. Ёпко"цай Атанасов 1!|ицпинсв

!лъэкност: |]]и

(1оёпт:с тт


