
 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” 

ДП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – МЪГЛИЖ 
Гр. Мъглиж  пл. ”Трети Март” 24 email: dgsmuglizh@uidp-sliven.com; тел: 04321 / 23 16; 23 19 

 
 
 

З А П О В Е Д  
№ РД-10-211 

гр. Мъглиж 24.06.2020 год. 
 
  На основание  чл. 174 ал.2 от ЗГ,чл.2 т.2  и чл.12, ал.1 и във връзка с чл.15, ал.3 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 /обн. ДВ бр.96 от 06.12.2011г./ , и в  
съответствие с правата ми, възложени с  нотариално заверено пълномощно на Директора  на  „ЮИДП ДП 
Сливен” гр.Сливен. 
 

НАРЕЖДАМ:  
1. Да се проведе процедура „открит конкурс“ за възлагане на дейности по чл.10 ал.1 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за 
ползването на дървесина и недървесни  горски продукти  с предмет : ОМН без материален добив – извеждане на 
осветление в отдели: 150 у, 150 ф, 154 б, 154 ч, 154 ш, 154 ф, 154 х, 154 ц, 290 и, 322 с, 322 т в Обект № 203204  на 
територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство Мъглиж. 

2. Определям обща стойност на обекта  без ДДС, получена като сбор  от стойностите на отделните видове 
дейности и размер на гаранцията, както следва:  

Обект 
№ 

Вид 
дейности 

Отдел, 
подотдел площ Мяр-

ка 

Количество, 
редуцирана 

площ 

Стойност 
без ДДС 

за 
единица 

мероприя-
тие 

Стойност 
на обекта 
без ДДС 

Техноло-
гични 

срокове за 
изпълнение 

/месец, 
година/ 

Размер на 
парична 

гаранция за 
изпълнение 

5% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

203204 

ОМН без 
материален 

добив - 
извеждане на 
осветление - 
иглолистни 

150 у 9 дка 1 56,24 56,24 

30.11.2020г. 

36 

150 ф 12 дка 1 74,04 74,04 

154 б 20 дка 2 74,69 149,38 

154 ч 13 дка 1 88,70 88,70 

Всичко иглолистни 54   5   368,36 

203204 

ОМН без 
материален 

добив - 
извеждане на 
осветление - 

широколистни 

154 ш 4 дка 1 47,27 23,63 

154 ф 11 дка 1 45,34 45,34 

154 х 3 дка 0,5 47,27 23,63 

154 ц 11 дка 1 47,27 47,27 
290 и 35 дка 3,5 43,76 153,17 

322 с 9 дка 1 41,41 41,41 

322 т 5 дка 0,5 41,41 20,70 

Всичко широколистни 78   8   355,16 

Всичко за обекта 132   13   723,52 



Заповед за  открит  конкурс по Наредбата по чл.95 ал.1 от ЗГ 2  

3. Определям гаранция за участие на обекта както следва:  
Обект № 203204 – 36 лв. 
Същата следва да се внесе по  сметка  на ТП ДГС Мъглиж, ЦКБ АД- клон Казанлък  IBAN : BG 92 CECB 97 90 

10 C 76 42 700  BIC-код CECB BGSF, най-късно до 17:00 часа на 10.07.2020год.  
 4. Гаранцията за изпълнение  е  в  размер  на  5% от  достигнатата  стойност  на обекта, като  се представя в една   

от следните форми:  
       - парична сума, внесена по сметка  на  ТП ДГС Мъглиж 
       - банкова гаранция, учредена в полза на ТП ДГС Мъглиж 

  В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава след 
изрично писмено известие от възложителя. 
 5.Условия за допускане на  кандидатите до участие в процедурата: Кандидатите  трябва да отговарят на 
следните  изисквания :  

5.1. Да притежават удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 235 или чл.241 или съгласно §35, 
ал.8 от ЗГ за съответната дейност. 

5.2. Да имат сключен   трудов  договор  най-малко с едно лице, което е вписано в публичния регистър на ИАГ 
,съгласно чл.142 ал.1 т.1 от ЗГ , като същото лице притежава Удостоверение за регистрация,съгласно чл.235 от ЗГ ,което 
удостоверява,че лицето може да извършва дейност по лесовъдска практика за „Планиране и  организация на дейностите 
по залесяване“, съгласно чл.233 ал.1т.1 от ЗГ 

5.3. Да не са обявени в несъстоятелност и не са в производство по обявяване в несъстоятелност 
5.4. Да не се намира в ликвидация 
5.5. Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност 
5.6. Да 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 
5.7. Да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на  „ ЮИДП ДП Сливен“  и на „ ТП ДГС Мъглиж 
5.8. Да не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ 
5.9. Да няма парични задължения към държавата и към „ ЮИДП ДП Сливен“, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен държавен орган,      
5.10. Да притежават технически възможности за извършване на услугата: 
а/брадви – минимален брой 3 
б/ръчен трион – минимален брой 3 
в/ МПС  за  превоз на хора -минимален  брой 1/ собствено  или  наето/ 

             6. Срок на валидност на офертите : Офертата следва да бъде със срок  не по кратък от 60 календарни  дни 
от насрочената първа дата  за  провеждане на процедурата. 
            7.Определям критерии за класиране на офертите : НАЙ-НИСКА  ЦЕНА за изпълнение на  
възложените дейности по предмета за  обект №203204. 
            Когато двама или повече кандидати са предложили еднакви най-ниски цени за съответния обект, 
класираните на първо и второ място кандидати се определят чрез провеждането на жребий.  

Когато офертата на кандидата съдържа предложена цена с 30% или повече процента по-ниска от 
средната стойност в останалите предложения,комисията  изисква писмена обосновка за  начина  на  нейното 
образуване и определя  срок  за  представянето  й.  
           8. Всеки  кандидат има право да подаде само една ценова оферта за обекта. 
  9.Организиран оглед на обекта:  Кандидатите могат да направят оглед на обекта през всички 
работни дни от 9:00 до 17:00 ч., с  краен срок до 17:00 часа на 10.07.2020г. Огледът  се извършва  със превоз 
на  кандидата и за негова сметка, в присъствието  на представител  на „ЮИДП”ДП - ТП ДГС Мъглиж. 

10.Безплатен достъп до конкурсната документация е осигурен на интернет адрес: 
http://dgsmuglizh.uidp-sliven.com/. Документация може да бъде получена и на адрес: гр.Мъглиж  пл. Трети 
март  № 24, всеки работен ден от 9:00 до 17:00ч. с краен срок  за  закупуването им  до 17:00 часа на 
10.07.2020 год. след заплащане на сума в размер на 20.00 /двадесет лева/ без ДДС. 

11. Офертите  на участниците в конкурса се подават в административната сграда на  ТП Държавно 
горско  стопанство Мъглиж,  гр. Мъглиж, пл. Трети март  № 24 до 17:00 часа на 10.07.2020год.  

12. Конкурсът ще се проведе на 13.07.2020 год. в сградата на ТП Държавно горско стопанство 
Мъглиж , начален час – 14:30 часа;  

13. Одобрявам  пакет конкурсна документация за участие в конкурса. 
15.Съгласно чл.21 ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горски територии  - държавна и общинска собственост,и за ползването на дървесина и недървесни  горски 

http://dgsmuglizh.uidp-sliven.com/
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продукти,  ще  определя  комисия  за провеждане  на  открития конкурс,след изтичане  на срока  за 
получаване  на предложенията / офертите / от кандидатите за участие в процедурата.  

Контрол по  изпълнение на Заповедта възлагам  на зам.директора  при ТП ДГС Мъглиж инж. Красимир 
Димов. 

Настоящата заповед за откриване на конкурса  следва  да бъде  публикувана, най-малко  15 дни 
преди крайния срок за подаване на  офертите  на  интернет страниците  на  ЮИДП ДП Сливен и    ТП 
ДГС  Мъглиж, както  и да  се поставят на видно място в  сградата  на  стопанството. 

 
Лице  за  контакти : инж.Красимир Димов- зам. директор  при ТП ДГС Мъглиж 
Телефон : 04321 2316  
                                                                                            Директор ТП ДГС:……………… 
           /Заличен съгласно чл.2 от ЗЗЛД/ 
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