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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДОГОВАРЯНЕ 
 

                                                

Териториално поделение „Държавно горско стопанство Кости“ 
 

На основание Решение № ПО-05-85/28.05.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Кости“ 

 

                                                       ОБЯВЯВА 

 

Процедура чрез договаряне без предварително обявление с предмет: „Извършване на 

противопожарни мероприятия в горски територии -  държавна собственост на 

територията на ТП „ДГС Кости“ за срок от 12 месеца“, при следните условия: 

 

№ по 

ред 

Вид работа Срок на 

изпълнение 

Местност Прогнозно 

количество 

(л.м.) 

Максимална 

стойност  

(лв./м., без ДДС) 

1 Поддръжка на 

лесокултурни 

прегради 

До 45 дни след 

сключване на 

договора 

м. Калудов говедарник - м. 

Зибков дол 

 м. Осичево - м. Влахов дол 

м. Браяново – м. Крушата 

м. Браяново – м. Големия бук 

м. Ангеловци – м. Сухия дол 

м. Браяново – м. Баба Дена 

м. Ургарски баир – м. Двата 

завоя 

 

 

4 000 

600 

450 

300 

1 550 

900 

200 

 

Общо: 8 000 2 400,00 

2 Поддръжка на 

минерализовани 

ивици 

До 45 дни след 

сключване на 

договора 

м. св. Илия - м. Граноти 

м. Чеперушка -м. Дядо 

Вълчови кочини  

 

1 500 

 

1 500 

 

 

Общо: 3 000 900,00 

3 Поддръжка на 

пътища за 

движение на 

противопожарни 

автоцистерни 

До 45 дни след 

сключване на 

договора 

м. Зибков дол - м. Циганско 

гробе 

м. Циганско гробе - м. Горна 

еленица (разклона) 

м. Тиклата - м. Проданови 

пчели 

м. Одерето – м. Рудево 

 

2 350 

 

600 

 

400 

1 000 

 

 

 

Общо: 4 350 8 700,00 

                                                     Общо за поръчката:           15 350 12 000,00 

Резултатът от поддръжката трябва да е: 

"Лесокултурни прегради" – Това са просеки, почистени от растителност и 

растителни отпадъци, с ширина на лесокултурните прегради е 6 – 15 метра. 
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"Минерализовани ивици" – Това са незалесени ивици, където растителната 

покривка е отстранена до минералния почвен слой. 

Широчината на минерализованите ивици да бъде: 

- от 1,5 до 3 метра в случаите когато са по средата на бариерни и лесокултурни 

прегради, около постоянни нелинейни обекти в горските територии и републиканските 

пътища; 

- от 3 до 6 метра в случаите, когато са по периферията на горските територии, 

граничещи с пасища и земеделски територии. 

„Пътища за движение на противопожарни автоцистерни“  -  Пътищата трябва 

да бъдат приведени в техническо състояния годно за преминаване на пп автоцистерни при 

обща товароносимост 18 t, натоварване на ос 14 t, ширината на платното минимум 5,5 – 6 

m, почистени канавки. 

Целта на поддръжката на противопожарните съоръжения е ограничаване на 

пожарите и осигуряване на достъпа на противопожарна техника през пожароопасния 

сезон. 

 

 ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

 Основните видове дейности за изпълнението на поръчката са описани подробно в 

одобрената от „ЮИДП“ДП – гр. Сливен Спецификация за противопожарни мероприятия, 

които ще се извършват през 2019 г. в ТП „ДГС Кости“.  

В ценовото предложение поканеният участник не може да предлага над 

горепосочената цена за всеки отделен вид мероприятие (Поддръжка на лесокултурни 

прегради, Поддръжка на минерализовани ивици и Поддръжка на пътища за движение на 

противопожарни автоцистерни). 

 Извършените дейности ще се приемат от Възложителя (това включва: горския 

надзирател, началник участъка  и Възложителя), за което ще се съставят приемателно-

предавателни протоколи, подписани от Възложителя и Изпълнителя, въз основа на които 

ще се извършва разплащането. 

Площадките трябва да се поддържат чисти и безопасни, като при наличие на 

отпадъци, същите се извозват на определеното за целта депо. При окончателното 

завършване на дейностите се прави и основно почистване на обектите.  

За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на 

труд по време на дейностите е необходимо всички работници да бъдат запознати със 

специфичността на работите, които извършват. Задължително е провеждането на 

инструктаж по ЗЗБУТ и свързани с него подзаконови нормативни актове. Преди започване 

на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално 

работно облекло - задължително в сигнален цвят.  

Техниката и инвентарните приспособления трябва да отговарят на характера на 

работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната 

изправност. Превозът на работници от и до обекти да става само с оборудвани за целта 

моторни превозни средства.  

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:  

Участникът трябва да осигури по отношение технически персонал - минимум 1 

(един) машинист на булдозер или тракторист, в зависимост от посочената в офертата му 

механизирана техника, назначен на трудов договор, освен ако лицето не е управителя или 

собственика на търговеца. Работникът/лицето следва да притежава необходимата 

квалификация и правоспособност за работа със съответната техника.   
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ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Механизация и техническо оборудване  
Изпълнителят трябва да осигури по отношение на техниката - техника, която да е 

пригодена за работа в ГТ –  минимум 1 брой булдозер или трактори от класа на С130, 

Т130 и други с наличие на булдозерно устройство. Механизираната техника трябва да е 

регистрирана по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска 

техника” и да е преминала технически преглед, съгласно правното предписание на чл. 232, 

т. 2 от ЗГ, който да е в сила към датата на провеждане на процедурата. 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ:  

Общо  
От самото начало и до завършването на дейността в обекта, Изпълнителят ще носи 

отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си 

работа, материали и оборудване.  

Защита на собствеността  
Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или 

държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или 

вреди вследствие на работата му.  

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна 

на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка 

на Изпълнителя.  

Изпълнителят ще възстанови всички площи и вещи повредени или нарушени от 

неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда 

върху собственост, в резултат на работата по възложения Договор, Изпълнителят ще носи 

отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези 

искове.  

Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши 

нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените 

подобекти, рехабилитационни дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла 

на тези спецификации.  

Противопожарна защита  
Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да 

предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на пътя сгради и 

пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален 

пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.  

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и 

Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в 

следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или 

устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да 

упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички 

инструкции, издадени от местните власти и Възложителя.  

Опазване на дърветата и зелените площи  
Без одобрението на Възложителя на Изпълнителя не е разрешено да премахва, 

премества или реже каквито и да е дървета, намиращи се около обекта на поръчката. 

Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на 

работите, е отговорност на Изпълнителя. 

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Общата прогнозна стойност на поръчката е до 12000.00 (дванадесет хиляди) лева 

без ДДС.  

Начин на плащане: По банков път, в лева, периодично стойността на 

действително извършените дейности в срок до 10 (десет) дни след представяне на 

двустранно подписан приемателно-предавателен протокол и фактура 
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Срок за изпълнение на поръчката - до 45 (четиридесет и пет) дни след датата на 

сключване на договора. 

 

Място на изпълнение на поръчката: В горски територии - държавна собственост 

в териториалния обхват на ТП "ДГС Кости" като местностите са подробно описани по-

горе в поканата. 

 

Критерий за възлагане на обществената поръчка: „най-ниска цена“. 

 

Гаранцията за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в размер 

на 5% от стойността на договора. По отношение Гаранцията за изпълнение важат 

разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.  

Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по 

сметка на ТП „ДГС Кости”: „Централна Кооперативна Банка“ АД, клон Черно море, 

IBAN: BG42 CECB 9790 10E8 3337 00, BIC: CECBBGSF. 

Банковата гаранция – оригинал на безусловна, неделима и неотменяема банкова 

гаранция, издаден от българска или чуждестранна банка следва да е със срок на 

валидност: с 45 (четиридесет и пет) дни по-дълъг от срока на договора.  

Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят 

предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, в която 

Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да 

отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 45 

(четиридесет и пет) дни след прекратяването на Договора.  

Възложителят освобождава гаранциите за изпълнение без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, 

определен за изпълнител на поръчката. 

 

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА УЧАСТНИКА ДО ДОГОВАРЯНЕ: 

 1. Изисквания към участника: 

 А) Участник в процедура за възлагане на обществената поръчка е поканеното 

лице „Крис - Мар 1“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Царево, ул. 

„Бузлуджа“ № 9, ЕИК 201003460, представлявано от управителя Киро Костадинов Киров. 

 Б) Участникът следва да отговаря на следните условия: 

1.1. Да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 

159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 

321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

1.2. Да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по 

т. 1.1., в друга държава членка или трета страна; 

1.3. Да няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по 

тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен 

орган. 

1.4. Да не е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
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б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

1.5. Да не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, 

чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт 

на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; 

1.6. Да не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

В) Основанията по Б)1.1., 1.2. и 1.6. се отнасят за лицата, които представляват 

участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи 

съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи 

участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го 

представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, 

или документите, удостоверяващи правосубектността му. 

В случаите, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на 

негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по 

пълномощие, основанията по Б)1.1., 1.2. и 1.6. се отнасят и за това физическо лице. 

Г) Точка Б)1.3. не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 

последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. 

Д) Лицата по т. В) са при дружество с ограничена отговорност: 

– лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с 

ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

– и прокуристите, когато има такива; 

- когато лицето има повече от един прокурист декларацията се подава само от 

прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 

България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при 

възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП. 

Е) 1. Ако за участника са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 

въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или 

участникът може да докаже, че: 

1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително 

начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал 

на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или 

нарушения; 

1.4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от 

Кодекса на труда. 

2. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта 

и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

3. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира 

неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката. 

Ж) Доказване липсата на основания за отстраняване: 

1. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя: 

1.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост; 

1.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по 

https://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982652
https://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p39464919
https://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p39464919
https://web.apis.bg/p.php?i=491209#p5986991
https://web.apis.bg/p.php?i=491209#p36456930
https://web.apis.bg/p.php?i=491209#p5987740
https://web.apis.bg/p.php?i=491209#p5987740
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приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата 

или участника; 

1.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – 

удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

1.4. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП, че не е 

налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

2. Критерии за подбор на участника: 

2.1. Относно годност (правоспособността) за упражняване на професионална 

дейност – НЯМА. 

2.2. Относно икономическо и финансово състояние – НЯМА. 

2.3. Относно техническите и професионални способности: 

Участникът следва да осигури за изпълнението на поръчката: 

По отношение технически персонал - минимум 1 (един) машинист на булдозер или 

тракторист, в зависимост от посочената в офертата му механизирана техника, назначен на 

трудов договор, освен ако лицето не е управителя или собственика на търговеца. 

Работникът/лицето следва да притежава необходимата квалификация и правоспособност 

за работа със съответната техника.   

 

По отношение на строителната техника - техника, която да е пригодена за работа в 

ГТ –  минимум 1 брой булдозер или трактори от класа на С130, Т130 и други с наличие на 

булдозерно устройство. Механизираната техника трябва да е регистрирана по реда на 

„Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника” и да е преминала 

технически преглед, съгласно правното предписание на чл. 232, т. 2 от ЗГ, който да е в 

сила към датата на провеждане на процедурата. 

 

3. Документи, които участникът трябва да представи: 

1.1. Заявление за участие, съдържащо предложението за изпълнение на поръчката – 

Приложение №1; 

1.2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

1.3. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената 

за извършване на услугата - Приложение №2; 

1.4. Декларация за липса на обстоятелствата, посочени по-горе в «1. Изисквания 

към участника, буква «Б» - Приложение №3 и №4; 

1.5. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 59, ал. 3 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари – Приложение №5; 

1.6. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

- Приложение №6. 

1.7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици – Приложение №7; 

1.8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ – Приложение 

№8; 

1.9. За доказване на техническите и професионални възможности участникът 

трябва да представи: 

- Копие от трудовия договор на водача на механизираната техника, както и справка 

за актуалното състояние на действащия трудов договор, издадена от НАП не по-рано от 7-

дни преди датата на сключване на договора, освен ако лицето не е управителя или 

собственика на търговеца; 

https://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p39464919
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- Копие на „Свидетелство за управление на МПС” на водача на механизираната 

техника, удостоверяващ изискуемата правоспособност; 

- Документ за собственост, договор за наем или лизинг на булдозер или трактори от 

класа на С130, Т130 и други с наличие на булдозерно устройство;  

Забележка: Документ за собственост не се изисква, ако собствеността може да се 

удостовери и от свидетелството за регистрация на земеделска и горска техника; 

- Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника; 

- Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника и знак за 

технически преглед на ЗГТ, издаден от контролно-техническа инспекция към 

Министерството на земеделието и храните. 

 

Място и срок за подаване на офертата: всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа и 

в деловодството в Административната сграда на Териториално поделение „Държавно 

горско стопанство Кости”, адрес: 8283, с. Кости, общ. Царево, обл. Бургас, до 17:00 часа 

на 10.06.2019 г. 

 

Дата, място и час за разглеждане на офертата и договаряне с кандидата: от 

10:00 часа на 11.06.2019 г. в заседателната зала в административната сграда на ТП 

„ДГС Кости“. 

Документацията за участие в договарянето е публикувана на интернет 

страницата на ДП/ДГС в раздел „Профил на купувача” - http://www.uidp-

sliven.com/procedures/3144. 

 

Поканеният участник може да получи допълнителна информация: 

- относно предмета на процедурата на тeлефон: +359876434370 с лице за контакт - 

зам.-директора на ТП „ДГС Кости“; 

- относно документацията по процедурата на телефон: +359886 843613 с лице за 

контакт - юриста на ТП „ДГС Кости“. 

 

Настоящата покана се публикува в интернет страницата на ДП/ДГС в раздел 

„Профил на купувача” и се изпраща на „Крис – Мар 1“ ЕООД, ЕИК 201003460. 

 

                              /П/ 

ИНЖ. ЦВЕТОМИР АНГЕЛОВ ГЕНОВ 

Директор ТП „ДГС Кости” 

 

meri2002@abv.bg
Text Box
Заличени лични данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679




