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ДО 

ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  ЛИЦА 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е 

     „ЮИДП“ ДП Сливен – Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Стара Загора“ гр.Стара Загора, 

 с ЕИК 201 617 654 0191, 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, уведомява  

всички  търговци, че на основание чл.27, ал.2 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,  във връзка  с  издадени  КП №114886/02-01-2019г.  и   КП №114886/02-01-2019г.  , заведени  в 

деловодния регистър  на  ТП ДГС   с  вх. № АСД-06-6 /03.01.2019г. ,  и  поради   прекратен по вина  на изпълнителя 

договор  за  добив на дървесина  в  условно  обособен обект №185133,  ще  сключи  договор за възлагане  на  сеч, 

извоз, сортиране и рампиране на   маркирана дървесина   до временен склад,  от  отдели/подотдели, дървесни 

видове, количества и сортименти, добити при спазване на  Български държавен стандарт, начална цена, гаранция за 

изпълнение и  срок за изпълнение  31.08.2019г. , както следва: 
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Едра Средна Дребна Дърва Общо  Гаранция 
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изпълнение тр.за бичене 18 - 29 см техн.д-на техн.д-на Д-а за горене техн.д-на 
колич. ед.цена 
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гбр     4 22,50 1 22,50 20 22,50 9 22,50 34   765,00   

323 г 

здб     1 22,50     227 22,50 97 22,50 325 22,50 7312,50   

цр 1 23,00         4 22,50 2 22,50 7   158,00   

гбр             9 22,50 4 22,50 13 22,50 292,50   

всичко     9 23,00 27 22,50 1 22,50 367 22,50 158 22,50 562 22,51 12649,50 632 

Сключването на договори ще започне на  18.01.2019г. от 11:00 часа (в  случай на  постъпили в срок до 10:30 часа   

на  18.01.2019г.  заявления от страна на търговци.) 

           Присъствието на управителите на фирмите, подали заявление, или техни упълномощени представители е 

задължително. 

          1.Търговците е необходимо да са вписани  в  публичния регистър на ИАГ  и да притежават Удостоверение   

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

2.Да отговарят на  задължителните изискванията, съгласно  чл.18, ал.1,т.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. 

3. Да удостоверят, че отговарят на техническите, кадрови  и квалификационни изсквания за извършване на  

услугата. 

                 a.  Минимални  изисквания към кандидатите за кадрова и  техничеста обезпеченост: 

 Да  имат наети  на трудов / граждански  договор работници - най-малко 3-ма моторист-секачи,   

правоспособни  за работа с  БМТ, притежаващи  свидетелства за правоспособност за работа  с БМТ,  и да 

представят   валидни към датата на подаване на офертата  свидетелства за правоспособност за тях, съгласно  

чл.230, ал. 3 от ЗГ. Горепосочените обстоятелства  се доказват със заверени от кандидата копия на  свидетелства 

за правоспособност,копие на  граждански договор с лицето,Справка актуално състояние на  действащите трудови 

договори от НАП, със срок на валидност не- повече от  един месец от крайния срок за подаване на заявлението.В 

справката  да фигурират имената на лицензирания лесовъд и  наетите  правоспособни работници.           
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 Да притежава собствена  или наета техника да извършване на услугата, а именно: 3 броя бензиномоторни 

триона, които са регистрирани по реда на ЗРКЗГТ. Горепосочените обстоятелства  се доказват със заверени от 

кандидата копия на фактура  за  закупуване, договор за лизинг или  договор за наем;  копия от свидетелства за 

регистрация на техниката   по реда на ЗРКЗГТ ; 

 Да разполага   със  защитно работно  облекло (ЛПС ), съответстващо на изискванията за защитно облекло 

за съответните работни позиции и на броя на работниците, които ще работят по изпълнението на договора, 

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  - поне 3 комплекта работно оборудване . 

Горепосочените обстоятелства  се доказват със заверени от кандидата копия на фактура  за  закупуване на ЛПС. 

                При сключване на договора за добив на дървесина по реда на  чл.27, ал.2 от Наредбата : 

1.Търговците  следва да представят документи, съгласно чл.35, ал.5, т.1, т.2 и т.3 от Наредбата, а именно: 

1.1. Удостоверение от органите на ТП на НАП, че  няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в 

сила акт на компетентен държавен орган ( валидно един календарен месец ). 

1.2. Свидетелство за съдимост на лицата, които представляват Изпълнителя  съгласно Търговския закон или 

законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, където кандидатът е регистриран- ( валидно шест календарни месеца ). 

1.3. Документ за внесена или учредена в полза на възложителя  гаранция за изпълнение на договора, в размер на -  

632 лв., което  представлява  5 % от стойността му във формата на внесена парична сума или учредена в полза на 

Възложителя  банкова гаранция според направения от кандидата  личен избор  за формата на гаранцията. 

2.Да представят копие на удостоверение от ИАГ по чл.241 и чл. 235 от ЗГ/ на  фирмата  и  лицензирания  лесовъд /. 

3.Да представят копие на документите доказващи техническите, кадрови  и квалификационни  възможности , 

съгласно  изискванията  посочени  по  т.3a . 

4. Да представят  декларации за  отсъствие на обстоятелствата  по чл.18, ал.1,т.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. 

 

            Добитата дървесина ще бъде предоставяна , чрез продажба по ценоразпис от склад/ по реда на чл.71, ал.1, 

т.4 от Наредбата на  фирмата, извършваща добива  в обекта, при положение, че същата е заявила  закупуването й. 

            В случаите, когато търговецът не е заявил закупуване на дървесината, то тогава добитата дървесина ще бъде 

предлагана   за продажба по ценоразпис на други  търговци/фирми. 

 

 

                 Настоящото    обявление   да се публикувана на  интернет страницата  на  ЮИДП ДП Сливен  и   на  

интернет страницата  на ТП ДГС Стара Загора . 

 

 

 

                                                             Директор ТП ДГС Стара Загора:  / п/ * 

                                                                                                     /инж. Иван Чергеланов/ 

 

 

*Зал.обст.на осн.чл.2 от ЗЗЛД 
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