
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ШУМЕН 

ТП-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО” 

п.к9500, грГенерал Тошево, ул. „Трети март” №.42, тел.05731/21-05, факс 05731/21-90 ,  
E-mail : dgs.g_toshevo@dpshumen.bg 

 

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-06-123/08.08.2017 год. 

 

На основание 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. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 

06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., посл. изм. и доп., бр. 96 от 02.12.2016 г., в 

сила 02.12.2016 г.); във връзка с чл. 2, т. 2 и чл. 10, ал. 1 от същата, във връзка с чл. 174, ал. 2 

от Закона за горите и Заповед №262/04.08.2017 г. на Директора на СИДП ДП гр. Шумен 

  

О Т К Р И В А М : 
 

Процедура по реда на чл. 15 и сл. 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, за определяне на изпълнител на 

дейности с предмет: „Почистване на площи за залесяване“, „Семесъбиране“, 

„Почвоподготовка“ и  „Залесяване“, в ДГТ в териториалния обхват на ТП ДГС Генерал 

Тошево , както следва: 

 
 

Обе

кт 

№ 

Вид 

лесокулту

рна 

дейност 

Отдел, 

подотд 

Площ на 

подотд., 

дка 

Мярка Коли-

чество 

Единична 

пределна 

цена  

лв 

без ДДС 

Пределна 

обща цена за 

дейността 

лв без ДДС 

Съдържани

е на 

работата 

Срок за 

изпълнение 

не по- късно 

от: 

Гаранция 

за участие, 

лв. 

1 

Почиства

не на 

площи за 

залесява

не 

131-ж 16 дка 16 35,70 571,20 Ръчно 

почистван

е на 

площта за 

залесяване 

30.10.2017г. 1187,24 

131-н 17 дка 17 35,70 606,90 

1764-б 7 дка 7 35,70 249,90 

87-к 11 дка 11 35,70 392,70 

230-а 10 дка 10 35,70 357,0 

284-а 3 дка 3 35,70 107,10 

284-в 4 дка 4 35,70 142,80 

313-г 2 дка 2 35,70 71,40 

321-б 1 дка 1 35,70 35,70 

322-а 2 дка 2 35,70 71,40 

322-б 1 дка 1 35,70 35,70 

323-а 2 дка 2 35,70 71,40 

323-б 2 дка 2 35,70 71,40 

338-а 4 дка 4 35,70 142,80 

Почвопо

дготовка 

131-ж 7 дка 7 10,94 76,58 Маркиран

е на 

площта 

30.10.2017г. 

131-н 10 дка 10 10,94 109,40 

1764-б 7 дка 7 10,94 76,58 

87-к 11 дка 11 10,94 120,34 

230-а 10 дка 10 10,94 109,40 

284-а 3 дка 3 10,94 32,82 

284-в 4 дка 4 10,94 43,76 

313-г 2 дка 2 10,94 21,88 

321-б 2 дка 2 10,94 21,88 
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322-а 2 дка 2 10,94 21,88 

322-б 1 дка 1 10,94 10,94 

323-а 2 дка 2 10,94 21,88 

323-б 2 дка 2 10,94 21,88 

338-а 4 дка 4 10,94 43,76 

131-ж 7 100 

л.м. 

30,45 33,56 1021,90 Направа 

на 

прекъснат

и ръчни 

тераси с 

широчина 

30-50 см., 

дълбочина 

15 см. 

30.10.2017г. 

131-н 10 100 

л.м. 

43,50 33,56 1459,86 

1764-б 7 100 

л.м. 

30,45 33,56 1021,90 

87-к 11 100 

л.м. 

47,85 33,56 1605,85 

230-а 10 100 

л.м. 

43,50 33,56 1459,86 

284-в 4 100 

л.м. 

17,40 33,55 583,77 

313-г 2 100 

л.м. 

8,7 33,50 291,45 

321-б 1 100 

л.м. 

4,35 33,56 145,99 

322-а 2 100 

л.м. 

8,7 33,50 291,45 

322-б 1 100 

л.м. 

4,35 33,56 145,99 

323-б 2 100 

л.м. 

8,7 33,50 291,45 

284-а 3 100 

л.м. 

13,05 46,70 609,43 Направа 

на 

прекъснат

и ръчни 

тераси с 

широчина 

30-50 см., 

дълбочина 

25 см. 

30.10.2017г. 

338-а 4 100 

л.м. 

17,4 46,75 813,45 

Семесъб

иране 

цер  кг 1545 1,22 1884,9 Ръчно 

бране и 

събиране 

на семена 

/ дъбов 

жълъд/ от 

повърхнос

тта на 

земята и 

преработк

а на 

семената 

15.11.2017г. 

червен 

дъб 

 кг 165 1,81 298,65 

Залесява

не 

131-ж 10 100 бр. 62,10 1,10 68,31 Транспорт 

на 

посадъчен 

материал 
30.11.2017г. 

131-ж 6 100 бр. 30,00 1,10 33,00 

131-н 14 100 бр. 86,94 1,15 99,98 

284-а 2 100 бр. 12,42 1,15 14,28 

284-а 1 100 бр. 6,21 1,15 7,14 

338-а 4 100 бр. 24,84 1,15 28,57 

131-ж 10 100 бр. 62,10 0,40 24,84 Временно 

съхранява

не на 

семенни 

фиданки 

30.11.2017г. 

131-ж 6 100 бр. 30,00 0,4 12,0 

131-н 14 100 бр. 86,94 0,41 35,64 

284-а 2 100 бр. 12,42 0,41 5,09 

284-а 1 100 бр. 6,21 0,41 2,55 

338-а 4 100 бр. 24,84 0,4 9,94 

131-ж 10 100 бр. 62,10 11,20 695,52 Садене на 

фиданки с 

меч на 

Колесов 
30.11.2017г. 

131-ж 6 100 бр. 30,00 11,20 336,0 

131-н 14 100 бр. 86,94 11,24 977,20 

284-а 2 100 бр. 12,42 11,24 139,60 

284-а 1 100 бр. 6,21 11,24 69,80 

338-а 4 100 бр. 24,84 11,24 279,20 

87-к 47 100 кг.  7,05 19,18 135,22 Пренасяне 30.11.2017г. 



131-ж 16 100 кг.  2,4 19,15 45,96 на дъбов 

жълъд с 

кофа до 

100 м.  

131-н 20 100 кг.  3,0 19,18 57,54 

230-а 10 100 кг.  1,5 19,18 28,77 

284-в 4 100 кг.  0,6 19,15 11,49 

313-г 2 100 кг.  0,3 19,10 5,73 

321-б 1 100 кг.  0,15 19,19 2,88 

322-а 2 100 кг.  0,3 19,10 5,73 

322-б 1 100 кг.  0,15 19,19 2,88 

323-а 2 100 кг.  0,3 19,10 5,73 

323-б 2 100 кг.  0,3 19,10 5,73 

1764-б 7 100 кг.  1,05 19,20 20,16 

87-к 47 дка 47 43,79 2058,17 Сеене на 

дъбов 

жълъд в 

гнезда / 

копки /  

30.11.2017г. 

131-ж 16 дка 16 43,79 700,64 

131-н 20 дка 20 43,79 875,80 

230-а 10 дка 10 43,79 437,90 

284-в 4 дка 4 43,79 175,16 

313-г 2 дка 2 43,79 87,58 

321-б 1 дка 1 43,79 43,79 

322-а 2 дка 2 43,79 87,58 

322-б 1 дка 1 43,79 43,79 

323-а 2 дка 2 43,79 87,58 

323-б 2 дка 2 43,79 87,58 

1764-б 7 дка 7 43,79 306,53 

 

Х 
Обща крайна пределна цена за обекта, над която няма да се 

приемат ценови предложения: 

23744,86 
Х Х 

1187,24 

 

1.1. Посочените, за съответните дейности количества,  от даден обект са прогнозни. 

При разлика между действително извършената дейност от съответния обект и количествата, 

посочени в настоящата заповед, заплащането ще се извършва, по действително установено 

количество, отразено в предавателно-приемателния протокол по единична цена, отразена в 

Приложение № 1 - неразделна част от договора за изпълнение. 

1.2. Кандидатите могат да подават оферти за участие за обекта - предмет на 

процедурата, при условия, по начин и по ред посочени в условията за провеждане. 

 

2. Вид на процедурата – Открит конкурс по реда на чл. 15, във връзка с чл. 10, ал. 1 и 

чл. 12, ал. 1 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. 

3. Предмет на процедурата – Възлагане на дейности на територията на ТП ДГС 

Генерал Тошево, както следва: Обект № 1 - „Почистване на площи за залесяване“, 

„Семесъбиране“,  „Почвоподготовка“ и „Залесяване“  подотдели- 131-ж, 131-н, 1764-б, 87-к, 

230-а, 284-а, 284-в, 313-г, 321-б, 322-а, 322-б, , 323-а, 323-б, 338-а от ДГТ на ТП ДГС Генерал 

Тошево 

4. Документация за участие в открития конкурс: 

4.1 Документацията за участие може да бъде изтеглена безплатно от интернет 

страницата на ТП ДГС Генерал Тошево  http://wp.me/p82osT-cv3, от тази на СИДП ДП 

Шумен www.sidp.bg , или да бъде закупена на хартиен носител. 

4.2.Цената на конкурсната документация на хартиен носител е 20,00 лв., без ДДС. 

Същата се заплаща в касата на ТП ДГС Генерал Тошево или по банков път - по банкова 

сметка на ТП „ДГС Генерал Тошево“ –  IBAN: BG17CECB979010C7658600, BIC: 

CECBBGSF, при Банка:ЦКБ АД, клон Добрич. 

4.3.Конкурсните документи за участие на хартиен носител се получават от 

деловодството на ТП „ДГС Генерал Тошево“  гр.Генерал Тошево, ул."Трети март"42, 

тел.05731/21-05, факс 05731 / 21-90 , след представяне на платежен документ за закупуването 

им, от 9,00 до 16,00 часа в работни дни, с краен срок до 16,00 часа на последния работен ден, 

предхождащ деня на провеждане на процедурата, включително, съответно за датата на 

конкурса. 

4.4.След изтичане на срока за получаване на конкурсната документация за участие по 

предходната т.4.3, ТП „ДГС Генерал Тошево“ преустановява продажбата на същата. 

http://wp.me/p82osT-cv3
http://www.sidp.bg/


4.5.За обекта се закупува или се изтегля безплатно един комплект конкурсна 

документация. 

5. До участие в процедурата в качеството на кандидати и подизпълнители се допускат 

български и/или чуждестранни юридически лица – еднолични търговци и търговци по 

смисъла на ТЗ на Република България или съгласно законодателството на държавата, където 

са регистрирани, като такива; изтеглили безплатно или закупили документация за участие за 

съответния обект; внесли са гаранция за участие – за заявения обект; отговарят на 

изискванията на чл.241 от Закона за горите и са изпълнили изискванията на чл.18, чл.19 и 

чл.22, ал.5 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. 

6. Допускам, определеният за изпълнител кандидат да използва подизпълнител/и при 

осъществяване на възложената дейност за съответния обект. Декларирането на 

обстоятелството за ползване на подизпълнител от основния кандидат, както и изискванията на 

които трябва да отговаря подизпълнителят/те, са съгласно нормативните и поднормативни 

актове, както и условията за провеждане на открития конкурс. 

7.  Оглед на насажденията от обекта може да се извършва след предварителна заявка от 

9,00 до 16,00 часа в работни дни, с краен срок до 16,00 часа на последния работен ден, 

предхождащ деня на провеждане на процедурата. Огледът се извършва в присъствието на 

представител на ТП „ДГС Генерал Тошево“, след представяне на документ за закупена 

конкурсна документация за съответния обект, или след представяне на изтеглената заповед за 

откриване на процедурата в която е посочен обекта. Огледът се извършва с транспорт на 

кандидата и разходите са за негова сметка. 

8. Класирането на предложенията и тяхната оценка ще се извършва въз основа на 

следния критерий: Предложена най-ниска обща крайна цена за извършване на възложената 

дейност за съответния обект.  

- Когато офертата на кандидат съдържа предложение, което в зависимост от избрания 

критерий за оценка е с 30 или повече на сто по-благоприятно от средната стойност на 

съответните предложения в останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена 

обосновка за начина на нейното образуване и определя срок за представянето й. 

9. Внасянето на гаранцията за участие се извършва единствено по банков път, по 

сметката на ТП „ДГС Генерал Тошево“ –  IBAN: BG17CECB979010C7658600, BIC: 

CECBBGSF, при Банка:ЦКБ АД, клон Добрич.  

Задължителни условия: Гаранцията за участие следва да е постъпила реално по 

посочената сметка на съответното териториално поделение до края на работното време 

на последния работен ден, предхождащ деня, определен за провеждане на процедурата, 

включително. 

10. Определеният за изпълнител кандидат в конкурса, при сключване на договора 

представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността за изпълнение на дейността 

за съответния обект, достигната по време на процедурата, под формата на парична сума. 

Гаранцията за изпълнение може да се внесе в една от следните форми, по избор на 

изпълнителя: 

10.1. Парична сума, внесена по сметка на Възложителя, като същата следва да бъде 

внесена преди подписване на договора както следва: 

За Обект № 1  ТП „ДГС Генерал Тошево“ –  IBAN: BG17CECB979010C7658600, 

BIC: CECBBGSF, при Банка:ЦКБ АД, клон Добрич. 

10.2. Под формата на банкова гаранция, издадена от българска банка, учредена в 

полза на ТП ДГС Генерал Тошево , безусловна и неотменяема, същата се представя в 

оригинал при сключване на договора. В този случай в нея трябва да бъде посочено, че 

гаранцията за изпълнение се освобождава след изрично писмено известие от 

възложителя. В случаи на удължаване сроковете по договора, следва да бъдат актуализирани 

и сроковете, посочени в банковата гаранция. 

       Задържане и освобождаване на гаранциите се извършва по реда на чл. 31-33 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”. 



11. Офертите на участниците в процедурата, оформени съгласно изискванията, 

посочени в условията за провеждането й, се подават в деловодството на ТП ДГС Добрич, 

гр.Добрич, ул. „Марин Дринов“ 5, в работни дни до 16.00 часа на последния работен ден, 

предхождащ датата за провеждане на конкурса включително. Задължително условие: 

Минималният срок на валидност на офертите е 30 календарни дни, като възложителя може да 

поиска от класираните кандидати да удължат срока на валидност на офертите до сключване 

на договор за възлагане изпълнението на дейността. 

12. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

12.1. Открития конкурс ще се проведе на 25.08.2017г. г. от 11,00 часа в 

административната сграда на ТП ДГС Добрич, гр.Добрич, ул. „Марин Дринов“ 5. 

13. С настоящата заповед на основание чл. 16 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 утвърждавам 

следната документация за участие в конкурса: 

13.1. Условия и ред за провеждане на процедурата, с включени в тях списък на 

документите, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, 

основания за отстраняване и критерии за оценка на офертите; 

13.2. Образец на ценово предложение за обекта; 

13.3. Проект на договор; 

13.4. Образец на декларации по конкурсните условия; 

13.5. Заявление за участие; 

13.6. Техническа спецификация на дейностите; 

13.7. Технологични планове и/или скици на насажденията за  обекта. 

14. Допълнителна информация: 

Кандидатите желаещи да участват в конкурса могат да получават допълнителна 

информация в работно време на адреса на ТП ДГС Генерал Тошево, както и на следните 

телефон, факс и електронен адрес: 

Обект 
Териториалн

о поделение 
Адрес Телефон Факс e-mail Лице за контакт 

1 и 2 
Генерал 
Тошево 

Гр.Генерал Тошево, ул. 
„Трети март“ 42 

05731/2105 05731/2190 dgs.g_toshevo@dpshumen.bg Инж.Димитър Иванов 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните служители от ТП 

ДГС Генерал Тошево и на Директора на ТП ДГС Добрич за сведение и изпълнение. 

Копие от настоящата заповед да се изпрати в СИДП ДП – гр. Шумен за сведение и 

публикуване на интернет страницата на предприятието. 

Копие от настоящата заповед да се постави на видно място в административната сграда 

на ТП ДГС Генерал Тошево и да се публикува на интернет страницата на поделението. 

 

 

Директор на ТП ДГС Генерал Тошево:  п / печат/ 

    /инж.Йорданка Найденова/ 
 

 


