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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ” ДП СЛИВЕН

ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВА ЗАГОРА”
8900 гр.Нова Загора, ул. “Петко Енев “ 73, e-mail:  dgsnovazagora@uidp-sliven.com

ЗАПОВЕД

№ РД-10-12/02.02.2021 г.
за прекратяване на процедура за открит конкурс

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ, чл. 2, т. 2, във връзка със заповед № РД-10-251/26.11.2020 г. на
директора на ЮИДП ДП, чл. 23, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 24, ал.1, т. 5 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” /в сила от 06.12.2011 г., приета с ПМС № 316 от
24.11.2011 г., обн. ДВ. бр. 96 от 6 Декември 2011 г.,изм. и доп. ДВ. бр. 90 от 16 Ноември, 2012 г, бр. 96 от
02.12.2016 г., изм. ДВ, бр. 55 от 07.07.2017 г., в сила от 07.07.2017 г., изм. и доп., бр. 26 от 29.03.2019 г. в сила
от 29.03. 2019 г./, наричана по-долу за краткост „Наредбата”, относно моя заповед № РД-10-9/22.01.2021 г. за
откриване на процедура – открит конкурс, с предмет: „ВЪЗЛАГАНЕ НА КОМПЛЕКС ОТ ЛЕСОКУЛТУРНИ
ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБОСОБЕН ОБЕКТ „ЛКД № 1-2021 г.”ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА
ТП „ДГС – НОВА ЗАГОРА”

І. УСТАНОВИХ, ЧЕ:
1. В публикуваната документация за участие в конкурса са установени нарушения при откриването му,

които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен.
2. Установените нарушения са относно изискванията за кадрови възможности на персонала за

изпълнение на дейностите, в частност на вида правоспособност на квалифицирания персонал и в начина на
публикуване на документите за участие на интернет страницата на стопанството.

3. На основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от наредбата, взех следното

РЕШЕНИЕ:
ПРЕКРАТЯВАМ открития конкурс за „ВЪЗЛАГАНЕ НА КОМПЛЕКС ОТ ЛЕСОКУЛТУРНИ

ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБОСОБЕН ОБЕКТ „ЛКД № 1-2021 г.”ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА
ТП „ДГС – НОВА ЗАГОРА”, със следните МОТИВИ:

1. В поставените изисквания за кадрови възможности на персонала за изпълнение на дейностите, в
частност на вида правоспособност на квалифицирания персонал – представени в раздел II, т. 1.13,
„Квалифициран персонал”, предложение първо, изречение първо от Документацията за участие в открит
конкурс, е установено нарушение, което не може да бъде отстранено, без това да промени условията при които
конкурсът е обявен, а именно:

„За изпълнение на предмета на поръчката, участникът трябва да има нает на трудов договор или
граждански договор минимум:

- едно /1/ лице правоспособен водач за трактор, което се удостоверява със свидетелството да
правоспособност, издавено на основание чл. 13, ал. 4 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и
горска техника, което трябва да се приложи към изискуемите документи за работника”.

Така поставеното конкретно изискване за правоспособност на квалифицирания персонал – посочено по
вид и правно основание за приложението й в ЗРКЗГТ, отговаря на категорията Твк-М – специализирана и
специална самоходна мелиоративна техника (машини за земна работа), което по същество и във връзка с
предмета на дейностите – предмет на процедурата, е неоснователно представено изискване. Лесокулутурните
дейности ще се извършват в горски територии – държавна собственост, с горска техника, която по вид и
функционални технически възможности, следва да се управлява от правоспособен водач, притежаващ
категория от вида на Твк – колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини и/или
категория Твк-Г – специализирана и специална самоходна горска техника.

Предвид горното, възложителят счита, че така поставеното изискване е неправилно, неотносимо и
неоснователно утежняващо, предвид предмета на процедурата, което включено към условията за участие има
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пряко и непосредствено влияние за допустимост на определен кандидат и същото води до нарушаване на
основните принципи и цели установени в чл. 2, ал. 2 от наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ.

Отстраняването на това нарушение по същество ще доведе до промени в условията при които конкурсът
е обявен. Освен това, опитът да се отстрани това нарушение би предпоставил появата на редица неясноти и
непълноти в конкурсната документация, които сами по себе си биха довели до процес на натрупване на
множество изменения, които допълнително биха ограничили кръга на заинтересуваните лица да участват в
търга.

Предвид горепосоченото, отстраняването на установеното нарушение, относно вида на
правоспособността – посочена категорично и непротиворечиво по вид и правно основание за приложението й,
ще доведе до промяна в условията, при които конкурсът е обявен, поради което е налице хипотезата на чл. 24,
ал. 1, т. 5 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”.

2. При публикуването на документацията за участие, в резултат на техническа и софтуерна грешка,
относно на предполагаема файлова несъвместимост в процеса на прикачване и пренасяне на данни, не
осъществено фактическо публикуване на технологичен план за изпълнение на дейностите. По същество това е
нарушение на чл. 16, ал. 1, т. 1, предложение пето от наредбата, предвид обстоятелството, че същите планове
са неразделна част от документацията за участие и съгласно чл. 9б, ал. 1, т. 2 от наредбата подлежи на
задължително публикуване в интернет страницата на стопанството, съответно на ДП.

Липсата на безусловно изискуемия документа води до липса на прозрачност и публичност на
процедурата и е допълнително нарушение на принципите за провеждане на процедурите по отдаване на
дейностите по ползване на дървесина, съответно до непостигане целта на закона – чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 от
наредбата.

Горепосоченото нарушение не може да се санира към датата на установяването му, по силата на своето
естество, с оглед на определеното време за изпълнение, съгласно изискването на наредбата, а именно: към
датата откриване на процедурата и първоначалното публикуване на документацията за участие.

II. Настоящата заповед подлежи на оспорване по реда на чл. 145 и сл. от глава Х на АПК пред
Сливенски административен съд в четиринадесет (14) дневен срок от съобщаването ѝ.

Настоящата заповед, на основание чл. 23, ал. 4, предложение трето от Наредба по чл. 95, ал. 1 от ЗГ да се
съобщи по реда на АПК.

На основание чл. 23, ал. 4, предложение четвърто от първо изречение и изречение второ от наредбата,
препис от заповедта, при спазване разпоредбите на чл. 9б, ал. 3 от същата наредба, във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД,
да се изпрати на ЦУ на ЮИДП ДП – гр. Сливен – за сведение и публикуване в интернет страницата на
държавното предприятие и на стопанството, съответно към електронната преписка на процедурата. Препис от
същата да се постави на таблото за обяви в административната сграда на ТП „ДГС Нова Загора”.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Петьо Киров  заместник-директор на ТП
„ДГС Нова Загора”.

ДИРЕКТОР ТП„ДГС-Нова Загора”: **заличена
информация,съгласно

Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 2 от ЗЗЛД

/инж. Г. Петров/


