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 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

     ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

  ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА 

________________________________________________________________ 
Адрес: гр. Стара Загора, ПК 6008, ул. „12-ти пехотен полк” № 22, тел. 0889320855 e-mail: dgsstarazagora@uidp-sliven.com 

 

 

ЗАПОВЕД 

№ РД-10-454 / 24.10.2022г. 

 

На основание чл. 174, ал.2 от Закона за горите, във връзка с чл.3, ал.2; чл.10, ал.1, т.18 и                  

чл.12, ал.1, т.1 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 6 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 

16 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 2 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7Юли 

2017г, изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29Март 2019г.) 

 

 

О Т К Р И В А М : 

 

Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услуга „Маркиране на насаждения 

предвидени за сеч - ЛСФ2023г.“ от общински горски територии, предоставени за 

управление на ТП ДГС Стара Загора, съгласно договор за управление, по реда на чл. 12, ал.1, 

т.1 и 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, включени в условно обособен обект №225204 / подотдели 129 

ж, 206 у3, 215 е1, 241 л1, 241 т1, 253 о, 253 р, 253 ш, 275 б, 199 д, 233 к, 233 х, 235 о, 235 у, 

237 а, 236 ц,  252 п, 122 о, 122 х, 120 ж, 127 а, 129 в, 129 д, 131 а, 132 л, 252 о, 275 д /. 

1. Възложител: Директор на Териториално поделение „Държавно горско стопанство 

Стара Загора“ със седалище и адрес на управление : п.к.6008, гр. Стара Загора, ул.“12-ти 

пехотен полк“ №22, телефон за връзка - GSM 0889 320 855; електронен адрес: 

dgsstarazagora@uidp-sliven.com , служебно лице за контакти: инж. Живко Стоянов, GSM 0886 

776 101. 

2. Вид на процедурата: открит конкурс за възлагане на услуга „Маркиране на 

насаждения предвидени за сеч - ЛСФ2023г.“ от общински горски територии, предоставени за 

управление на ТП ДГС Стара Загора, съгласно договор за управление, включващо маркиране 

на отделите и подотделите по видове сечи, включително и на временните горски пътища 

и/или технологични просеки, необходими за усвояване на дървесината от маркираните 

насаждения, както и изготвяне на съпровождащи документи (карнет-описи, технологични 

планове, сортиментни ведомости и пр. ), по количества и начална стойност на обекта без 

ДДС, както следва: 

 

 

mailto:dgsstarazagora@uidp-sliven.com
mailto:%20dgsstarazagora@uidp-sliven.com%20,
mailto:%20dgsstarazagora@uidp-sliven.com%20,


 
 

 

FSC® -  сертифицирано стопанство 
Лицензионен код: FSC-С118598 
Сертификационен код: NC-FM/COC-016517 
гр.Стара Загора ул.”12-ти пехотен полк” № 22  
e-mail: dgsstarazagora@uidp-sliven.com 
 
 

         

  
                                                                                     

№ 

по 

ред 

Видове сечи Отдел и подотдел 

прогнозно 

количество 

стояща маса 

/ м3 / 

начална 

стойност              

/лв. без ДДС / 

1 
Отгледни сечи в 

иглолистни гори 

129 ж, 206 у3, 215 е1, 241 л1, 241 т1, 253 о, 253 р, 

253 ш, 275 б, 199 д1 

 

1565 5067,16 

2 
Отгледни сечи в 

издънкови за 

превръщане 

233 к, 233 х, 235 о, 235 у, 237 а, 236 ц 870 2979,93 

3 
Възобновителни сечи в 

иглолистни гори 
252 п 30 69,13 

4 
Възобновителни сечи в 
издънкови за 
превръщане 

122 о, 122 х, 120 ж, 127 а, 129 в, 129 д, 131 а, 132 л, 
252 о, 275 д 
 

2450 5645,29 

         ВСИЧКО 4915 13761,51 

 

3. Размер на гаранция за участие: Гаранцията за участие се представя единствено 

под формата на парична сума, внесена по сметка на ТП ДГС Стара Загора:  

IBAN:BG49RZBB91551003844624, BIС:RZBB9155 при Банка “Райфайзен банк” ЕАД 

клон Стара Загора. Размерът на гаранцията за участие е 688,00лв. 

Гаранцията за участие трябва да е постъпила по сметката на ТП ДГС Стара Загора с 

краен срок до 15:00 часа на 08.11.2022г. 

4. Място на извършване на дейността: горски територии общинска собственост, 

предоставени за управление на ТП ДГС Стара Загора, отдели 129 ж, 206 у3, 215 е1, 241 л1, 

241 т1, 253 о, 253 р, 253 ш, 275 б, 199 д, 233 к, 233 х, 235 о, 235 у, 237 а, 236 ц,  252 п, 122 о, 

122 х, 120 ж, 127 а, 129 в, 129 д, 131 а, 132 л, 252 о, 275 д, в условно обособен обект                        

№ 225204. 

4.1. Оглед на насажденията, включени в обекта може да се извърши всеки работен ден 

от 9:00 до 16:00ч., с краен срок до 14:00ч. на 08.11.2022г., в присъствието на представител на 

ТП ДГС Стара Загора и след осигуряване на транспорт от кандидата. 

5. Стойност на обекта без ДДС : началната стойност на обекта, над която 

участниците не могат да правят валидни предложения е 13761,51лв. без ДДС/ тринадесет 

хиляди седемстотин шейсет и един лв. и 51ст./. 

6. Срок за изпълнение на възлаганите дейностите: Крайният срок за изпълнение на 

възложените дейности в едно с предаване на изготвената документация е 31.12.2022г. 

7. Условия за допускане на участниците до участие в конкурса: Право на участие в 

обявената процедура „открит конкурс“ има всяко заинтересовано лице – търговец или 

физическо лице, което отговаря на следните условия: 

7.1 . / За търговци / Да е вписан в публичния регистър на ИАГ и да притежава 

Удостоверение по чл.241, ал.1от ЗГ, регистриран за дейността «добив на дървесина». 

7.2  / За физически лица / Да е вписан в публичния регистър и да притежава 

Удостоверение по чл.235 от ЗГ, регистриран за дейността «маркиране на насаждения, 

предвидени за сеч». 

7.3 . Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: престъпления 

против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс, престъпления против 

стопанството по чл.219 - 260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 - 307 от 

Наказателния кодекс и участие в организирана престъпна група по чл.321 и чл.321а от 

Наказателния кодекс; 

7.4 . Да не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 
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7.5 . Да не е в производство по ликвидация; 

7.6 . Да не е свързано лице по смисъла на §1, т.15 от допълнителната разпоредба на 

’’Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество” с Директора на ЮИДП ДП и с директора на ТП ДГС Стара Загора. 

7.7 . Да няма сключен договор с лице по чл.68 от „Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество” 

7.8 . Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

7.9 . Да няма парични задължения към държавата и към „Югоизточно държавно 

предприятие” ДП Сливен, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган; 

7.9. Да е внесъл (в срока посочен в заповедта) пълния размер на определената парична 

гаранция за участие. 

7.10. Да отговаря на минималните технически и квалификационни изисквания за 

изпълнение на дейностите, както следва: 

A)  Да притежава КГМ /контролна горска марка/ с която ще бъде извършено                   

маркирането - мин. изисквания - 1бр.  

Б) Да притежава МПС / собствено или наето / за превоз на хора - минимални                       

изисквания - 1бр. 

B)  Да разполага със защитно работно облекло (ЛПС ), осигуряващо спазването на 

правилата за безопасност на работното място, съгласно чл. 232, т.1 от ЗГ, регламентирани от 

ЗЗБУТ и Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд на работните места - минимални изисквания - 2 комплекта 

работно облекло или съответстващо на броя на работниците, които ще работят по 

изпълнението на договора. 

Г) / За търговци / Да има сключен трудов договор най-малко с едно лице, което е 

вписано в публичния регистър на ИАГ, съгласно чл.242 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 „маркиране на насаждения, 

предвидени за сеч“, съгласно чл.233 ал.1, т.2 от ЗГ (изискването не се прилага, когато 

едноличният търговец или член на управителните органи на юридическото лице е лесовъд, 

регистриран за дейността „маркиране на насаждения, предвидени за сеч “). 

Д) Да има наети на трудов или граждански договор работници - минимални                         

изисквания - 2-ма работници. 

8. Не се допуска наемане на подизпълнители от спечелилия конкурса участник. 

9.1. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: Гаранцията за 

изпълнение на възложените дейности в обекта е 5% от достигнатата цена и се представя в 

една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на Възложителя или 

- банкова гаранция, учредена в полза на Възложителя - ТП ДГС Стара Загора. 

9.2. В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е 

посочено, че тя се освобождава след изрично писмено известие от ТП ДГС Стара Загора. 

Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

10. Срокът на валидност на офертите е 90 /деветдесет /календарни дни. 

11. Критерий за класиране на офертите: „НАЙ - НИСКА ЦЕНА“ предложена за 

обекта. 

12. Всеки участник може да представи само една оферта, респективно едно ценово 

предложение за настоящия обект, включен в открития конкурс. 

13. Място и срок за получаване, цена и начин на заплащане на документация за 

участие в открития конкурс: 

13.1. Конкурсната документация може да бъде изтеглена без заплащане от интернет 
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страницата на ТП ДГС Стара Загора : http ://www.dgsstarazagora.uidp-sliven. com/procedures. 

13.2. Документация за участие в процедурата може да се предостави и на хартиен 

носител само от ТП ДГС Стара Загора, на адрес : гр. Стара Загора, ул.“12-ти пехотен полк“ 

№22, срещу заплащане на цена от 20,00 лв. /двадесет лв./ без ДДС, заплатена в касата на ДГС 

Стара Загора, всеки работен ден от 9:00 до16:00ч., с краен срок до 14:00ч. на 08.11.2022г. 

14. Място и срок за подаване на офертите: Документите за участие в процедурата 

могат да се подават от всички заинтересовани лица, отговарящи на условията, в 

деловодството на ТП ДГС Стара Загора, до 16:00 часа на 08.11.2022г. 

Забележка: Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на 

кандидатите документи, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се 

отбелязват в регистъра. 

15. Място, дата и час на провеждане на открития конкурс: Откритият конкурс ще се 

проведе в административната сграда на ТП ДГС Стара Загора на 09.11.2022г. от 14:00часа. 

16. Настоящата заповед се издава на основание чл.15, ал.3 от „Наредбата за условията и 

реда за възлагане на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти”, като чрез нея одобрявам конкурсна 

документация за участие в процедурата, която съдържа: 

• Копие от заповед за откриване на процедура „открит конкурс“ 

• Условия за участие 

• Проект на договор - Приложение №4 

• Образци на документи- Приложение №1; Приложение №2; Приложение №3. 

 

17. Настоящата Заповед да бъде публикувана на интернет страницата на ЮИДП ДП 

Сливен: http://uidp-sliven.com/ и на интернет страницата на ТП ДГС Стара Загора: 

http://dgsstarazagora.uidp-sliven.com/ най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на 

оферти, както и да се постави на видно място в административната сградата на ТП ДГС 

Стара Загора. 

 

18. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Живко Стоянов – зам. 

директор на ТП ДГС Стара Загора. 

 

 

ДИРЕКТОР 

ТП ДГС Стара Загора:....../п/*...........  
   Зал. съгл. Регламент (ЕС)2016/679  

/ инж. И. Чергеланов / 
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