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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

        СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

             ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ОМУРТАГ“ 
    гр. Омуртаг  ул. Г. С. Раковски” № 21, тел. (0605) 62154, e-mail: dgs.omurtag@dpshumen.bg 

 

 

З А П О В Е Д 

 
№ 563/02.12.2022 г. 

 

На основание чл. 49, ал. 1, т. 5 и ал. 3, чл. 10, ал. 1, т. 1 и  чл. 53, ал. 1 и ал. 2, във връзка чл. 

15, ал. 3, във връзка с чл.2, т.2 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  и Заповед №731/01.12.2022г на Директора на „СИДП” 

ДП, гр. Шумен,  

 

О Т К Р И В А М : 

 

1. Процедура – открит конкурс,  за  продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 

49, ал. 1 т. 5 и ал. 3 с едновременно възлагане на добив на дървесина– дейност смисъла на чл. 10, 

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. 

2. Процедурата се открива на основание чл. 49, ал. 1, т. 5 и ал. 3, чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 53, 

ал. 2 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,  във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 1 и т. 2 предложение първо, чл. 172, ал. 1, т. 14 и 

чл. 174, ал. 2 от Закона за горите. 

3. Видът на процедурата е открит конкурс, открит и провеждан по реда на чл. 15-24,  чл. 29-

33 и при спазване на условията и изискванията на разпоредбите на чл. 47, ал. 6, чл. 52, ал. 1 и чл. 

53,  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, във връзка с разпоредбите на чл. 111, ал. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1 и т. 2, предложение първо 

от Закона за горите. 

4. Предмет на открития конкурс: „Продажба на прогнозни количества стояща 

дървесина на корен, с едновременно възлагане извършване на добива на дървесина, 

товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина от Обект № 2301, 

включващ отдели/подотдели: 193-д, 220-м, 225-м, 273-д, 305-д, 321-ж от горски насаждения, 

разположени в държавни горски територии – стопанисвани и управлявани от ТП „ДГС 

Омуртаг“ – ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, в съответствие 

с изискванията на утвърдени технологични планове за добив на дървесина и годишен план 

за добив на дървесина“, разпределени по насаждения в обекта както следва: 

4.1. Продажба на стояща дървесина на корен, от обект от горските територии – държавна 

собственост, стопанисвана от ТП „ДГС Омуртаг“. Описът по отдели и подотдели, дървесни 

видове, прогнозно количество дървесина и начална цена е както следва: 

Обект Дейност 
Отдели/ 

подотдели 
Дървесен вид 

 

Прогнозно 

количество 

дървесина, 

пл. куб. м. 

Начална обща цена 

в лева без ДДС,  под 

която участниците 

не следва да 

депозират ценови 

предложения 

1 2 3 4 5 6 

 

№ 2301 

 

Продажба на 

стояща д-на на 

корен 

305-д, 321-ж  
чб, гбр, здб, 

цр, бк, кл, 

мждр 

 

944 65886,25 

mailto:dgs.omurtag@dpshumen.bg
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Задължителни условия: 

4.1.1. Разпределението на единична цена за конкретен асортимент, който ще се продава, се 

извършва на база процентното съотношение между предложената от участника, определен за 

купувач/изпълнител обща цена в лева без вкл. ДДС за продажбата на стоящата дървесина на 

корен и обявената от „ДГС Омуртаг“ ТП на СИДП ДП – гр. Шумен обща начална цена за 

продажбата на стоящата дървесина на корен .  

4.1.2. В ценовата си оферта в частта относно продажбата на стояща дървесина на корен 

участниците не следва да депозират ценови предложения под стойността на  обявената от ТП 

„ДГС Омуртаг“ обща начална цена. Когато при провеждане на конкурса се установи, че даден 

участник е депозирал ценово предложение под стойността на обявената от ТП „ДГС Омуртаг“ 

обща начална цена относно продажбата на стояща дървесина на корен, офертата на същия ще 

бъде отстранена и  няма да бъде допусната до следващите етапи на конкурса, независимо, че 

същата е отговаряла на изискванията в частта й относно едновременното възлагане на дейността 

„добив на дървесина“.  

4.1.3. Посочените количества са прогнозни. При разлика в количеството на действително 

приета и предадена за продажба на стояща дървесина на корен в обектите и посочените в 

настоящата документация, заплащането ще се извършва по единичната цена на съответния 

асортимент, отразена в Приложение № 2 – неразделна част от договора за покупко-продажба, на 

база на действително приета и предадена за продажба стояща дървесина на корен. Изисквания 

към асортиментите: да отговарят на приетия БДС. 

4.1.4. Дървесината ще се получава от временни горски складове, с местоположение, 

определено по технологичен план за насажденията в териториалния обхват на ТП „ДГС 

Омуртаг“, включени в обекта по график, посочен в конкурсните условия, респективно договора 

за покупко-продажба. 

4.1.5. Условия за получаване на дървесината: подписване на предавателно – приемателен 

протокол и предварително заплащане на дървесината. 

4.1.6. Мерната единица, определена за дървесината е плътен кубичен метър. 

4.1.7. Срок за изпълнение:  е крайният срок за извоз, посочен в съответното позволително,    

а срокът за  транспортирането  на дървесината от обекта  и крайният срок на договора е 

31.07.2023 г.   

4.1.8. Графикът за покупко-продажба на стояща дървесина на корен по тримесечия и 

минимални количества: 

 

4.1.9. Общата начална стойност за продажба на стоящата дървесина на корен от обект 

№.2301 е 65886,25 лв. (шестдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и 25 ст.), без 

включен ДДС 

4.1.10. Първата авансова вноска е в размер на 20% (двадесет) процента от договорираната 

цена по 4.1 и се внася от купувача/изпълнител, най-късно преди издаването на първия превозен 

билет за транспортиране на договорираната дървесина. Следващите плащания след изчерпване 

на първоначалната авансова вноска, следва да се извършат преди транспортиране на приетата на 

временен склад дървесина.  

 

4.2. Съпътстваща комплексна дейност по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата – добив на 

дървесина, включваща сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на 

добитата дървесина по прогнозното количество, отдели и подотдели, дървесни видове и пределна 

цена, както следва:  

 

 

обект 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г. 
І-во 

тримесечие - 

януари, 

февруари, март 

ІІ-ро 

тримесечие – 

април, май, 

юни 

ІІІ-то 

тримесечие – 

юли, август, 

септември 

ІV-то тримесечие 

– октомври, 

ноември, 

декември 

 

Общо, 

пл.м
3 

№ 2301 580 182 182 - 944 
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Обект Дейност Отдел, подотдел Дървесен вид 

 

Прогнозно 

количество 

дървесина, 

 пл.куб.м. 

Пределна стойност 

лева без ДДС  над 

която участниците 

не следва да 

депозират ценови 

предложения 

 

№ 2301 

 

Добив на 

дървесина 

193-д, 220-м, 

225-м, 273-д 

бб, чб, бк, гбр, 

цр, бл, лп 

 

1120 39124,75 

Задължителни условия: 

4.2.1. В ценовата си оферта в частта относно добива  на дървесина, участниците не следва 

да депозират ценови предложения над стойността на обявената от ТП „ДГС Омуртаг“ обща 

пределна стойност.  Когато при провеждане на конкурса се установи, че даден участник е 

депозирал ценово предложение над стойността на обявената от ТП „ДГС Омуртаг“ обща 

пределна цена относно изпълнението на дейността „добив на дървесина“ офертата на същия ще 

бъде отстранена и няма да бъде допусната до следващите етапи на конкурса, независимо, че 

същата е отговаряла на изискванията в частта й, касаеща покупко-продажбата на стояща 

дървесина на корен.  

4.2.2. Разпределението на предложената единична цена за конкретен асортимент, който ще 

се добива (за дейностите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до ВС, рампиране на 

добитата дървесина) се извършва на база процентното съотношение между предложената в 

оферта крайна обща цена и определената от ТП „ДГС Омуртаг“ пределна обща прогнозна цена 

за съответния обект. 

4.2.3. Посочените количества са прогнозни. При разлика в количеството на действително 

добитата и рампирана дървесина в обектите и посочените в настоящата документация, 

заплащането ще се извършва от съответното ТП, на територията на което се извършват 

дейностите, по посочената единичната цена, отразена в Приложение № 2 – неразделна част от 

договора, на база  действително добито  количество и извършените дейности, съгласно подписан 

приемателно-предавателен протокол за добитите количества дървесина. Изисквания към 

асортиментите, които се добиват: да отговарят на приетия БДС. 

4.2.4. Дървесината се приема на временни горски складове, с местоположение, определено 

по технологичен план за насажденията в териториалния обхват на ТП „ДГС Омуртаг“, 

включени в обекта, по график, посочен в конкурсните условия, респективно договора. 

4.2.5. Условия за получаване на дървесината: подписване на предавателно-приемателен 

протокол за добив между страните. 

4.2.6. Мерната единица, определена за дървесината е плътен кубичен метър. 

4.2.7. Срок за изпълнение:  крайният срок за добив на дървесината от обекта е  до 

31.07.2023 г., а срокът на договора е до 31.07.2023 г.   

4.2.8. Графикът за изпълнение на дейностите /добив/ по тримесечия и минимални 

количества: 

 

4.2.9. Общата стойност на възлагане изпълнението на дейностите по добив на дървесина за 

обект № 2301 е 39124,75 лв. (тридесет и девет хиляди сто двадесет и четири лева и 75 ст), без 

включен ДДС. 

4.2.10. Заплащането се извършва, след приемане на действително добитите асортименти и 

количества дървесина на временен склад и подписване на приемателно - предавателен протокол 

от страните, и представяне на последваща фактура. 

5. Условията и изискванията към участниците, за допускане до участие в процедурата, са 

посочени в условията за реда и начина за провеждане на конкурса за съответния обект, съгласно 

утвърдената с настоящата заповед документация. 

 

 

обект 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2023г. 
І-во 

тримесечие - 

януари, 

февруари, март 

ІІ-ро 

тримесечие – 

април, май, 

юни 

ІІІ-то 

тримесечие – 

юли, август, 

септември 

ІV-то тримесечие 

– октомври, 

ноември, 

декември 

 

Общо, 

пл.м
3 

№ 2301 567 300 253 - 1120 
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5.1. Определената гаранция за участие се внася поотделно за съответния обект, съгласно т.4 

от настоящата заповед, и е в размер на 5 % от посочената обща стойност за съответния обект без 

ДДС, получена като сбор между обявената начална обща цена в лева без ДДС за продажбата на 

стояща дървесина на корен и обявената пределна обща стойност лева без ДДС за дейността 

„добив на дървесина“. 

За обект 1 гаранцията за участие е 5250,55 лева без ДДС. 

Гаранцията за участие се внася по банков път по сметката на ТП „ДГС Омуртаг”- IBAN: 

BG10CECB979010E5316800, BIC: CECBBGSF, при Банка ТБ ЦКБ АД , клон гр. Омуртаг. 

Задължително условие: Внасянето на гаранцията за участие се извършва единствено по 

банков път, по сметката на ТП „ДГС Омуртаг”. Гаранцията за участие, следва да бъде внесена 

поотделно за всеки конкретен обект избран от участника и същата следва реално да е постъпила 

по посочената сметка до края на последния работен ден, предхождащ деня на провеждането на 

конкурса. 

5.2. Определеният за купувач/изпълнител участник в конкурса, преди сключване на 

договора представя една обща гаранция за изпълнение, чийто размер е сборът от: 

5.2.1.  5 (пет) % от достигнатата по време на конкурса обща стойност (цена) в лева без ДДС 

за обекта за дейността „добив на дървесина“ ; 

5.2.2.  10 (десет) % от достигнатата обща стойност (цена) в лева без ДДС за обекта за 

продажбата на стояща дървесина на корен . 

5.3. Общата гаранцията за изпълнение се внася под формата на парична сума или под 

формата на банкова гаранция. Определеният за изпълнител участник, избира сам формата, под 

която да внесе гаранцията за изпълнение. 

5.3.1. Когато гаранцията за изпълнение е под формата на парична сума, същата се 

превежда по банков път по сметката на ТП „ДГС Омуртаг” – IBAN: 

BG10CECB979010E5316800, BIC: CECBBGSF, при Банка ТБ ЦКБ АД, клон гр. Омуртаг и 

следва да е постъпила по посочената сметка към датата на сключване на договора. 

5.3.2. Когато гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, същата трябва 

да е издадена на български език, учредена в полза на „ДГС Омуртаг“ - ТП на СИДП ДП - гр. 

Шумен безусловна и неотменяема, като в същата следва да е отразено разпределението на 

гаранциите по т.5.2.1. и т.5.2.2. Същата се представя в оригинал при сключване на договора. В 

този случай в нея трябва да бъде посочено, че се освобождава само след изрично писмено 

известие от продавача/възложителя. 

Срокът на учредената обща банковата гаранция, следва да е не по-кратък от един (1) месец 

считано от датата, посочена като крайна дата на действие на договора (проект на договор). 

Банковата гаранцията се представя при сключването на договора. 

6. Срокът за валидност на офертите е от датата на отваряне на офертите до сключване на 

договор за възлагане изпълнението на дейността с определения за изпълнител участник. 

7. Критерий за оценка и класиране на офертите - икономически най-изгодна оферта. 

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира 

като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка, съгласно утвърдената с 

настоящата заповед методика за оценка на офертите. 

8. Конкурсната  документация за участие в процедурата може да се изтегли от интернет 

страницата на Възложителя- ТП „ДГС Омуртаг” на адрес: https://dgsomurtag.sidp.bg/ без 

заплащане, или да се закупи от Възложителя, провеждащ процедурата. 

9. В случай, че конкурсните  документи се закупуват условията за заплащането им са както 

следва: 

9.1. Цената на конкурсната документация е 20,00 лв., без ДДС. Същата се заплаща в касата 

на ТП „ДГС Омуртаг”, или по банков път по сметката на ТП „ДГС Омуртаг”- IBAN: 

BG10CECB979010E5316800, BIC: CECBBGSF, при Банка:  ТБ ЦКБ АД, клон гр. Омуртаг. 

9.2. Заплащането на документите за участие се извършва през работни дни до 16,00 часа, с 

краен срок до 16,00 часа за последния работен ден, предхождащ деня на провеждането на 

конкурса. 

9.3. Конкурсната документация може да се получи от деловодството на ТП„ДГС 

Омуртаг” в работни дни до 16,00 часа, с краен срок до 16,00 часа за последния работен ден, 

предхождащ деня на провеждане на процедурата. 
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10. Оглед на насажденията от обекта може да се извършва до 16,00 часа през всички 

работни дни за времето до последния работен ден, предхождащ деня на провеждането на 

процедурата, включително, в присъствието на представител на ТП „ДГС Омуртаг”. Огледът 

се извършва с транспорт на участника и разходите са за негова сметка. 

11.1. До участие в процедурата се допускат търговци по смисъла на ТЗ на Република 

България, отговарящи на изискванията на чл.  241 и  чл. 242 от Закона за горите, изпълняващи 

едновременно изискванията на чл. 11, чл. 18, чл. 19, чл. 47, ал. 6 и чл. 52 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 и изпълнили 

изискванията за допускане до участие, посочени в условия за провеждане на процедурата, 

(съгласно чл. 22, ал. 4 от горе цитираната Наредба), като същите  задължително трябва да 

изпълняват другите условия и изисквания, обявени от Подавача/Възложителя, съгласно чл.15, 

ал.4, т.6 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, и посочени в конкурсните условия. 

Забележка: Обстоятелствата по т.5.1 на етапа допускане до участие се заявяват, чрез 

заявлението за участие и Декларация № 1 – по образците, приложени към конкурсната 

документация. 

 

11.2. Участникът следва да няма непогасени задължения към държавата и към 

териториалните поделения (ДГС/ДЛС) и ЦУ на Североизточно държавно предприятие ДП 

Шумен. 

Забележка: Обстоятелствата по т.11.2. на етапа допускане до участие се заявява, чрез 

Декларация № 1 – по образец, приложена към конкурсната документация. 

 

11.3. Участникът трябва да отговаря на техническите и квалификационни изисквания 

както следва: 

11.3.1. Да притежава СОБСТВЕНА, НАЕТА ИЛИ ЗАКУПЕНА НА ЛИЗИНГ ТЕХНИКА 

(работно оборудване по смисъла на §1, т. 4 от ДР на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при 

използване на работното оборудване), като независимо за колко обекта участва кандидатът 

следва да представи доказателства за наличието на СОБСТВЕНА, НАЕТА ИЛИ ЗАКУПЕНА 

НА ЛИЗИНГ ТЕХНИКА не по-малко от:  

11.3.1.1. Преносима горска техника за изпълнение на операциите: сеч, кастрене и 

разкройване на дървесина – бензиномоторни триони (БМТ) – 3 бр.; 

11.3.1.2.  Техника за изпълнение на операцията: извоз на дървесина до временен склад, тип 

„трактор“ с необходимото техническо оборудване или друг тип техника за изпълнение на 

операцията, като например: специализирана машина; друга машина за горско стопанство, вкл. 

система, технически възел, компонент или друга комбинация между тях или др. – 1 бр.; 

11.3.1.3. Техника за изпълнение на операцията: рампиране на добитата дървесина, тип 

„трактор“ с необходимото техническо оборудване или друг тип техника за изпълнение на 

операцията, като например: специализирана машина; друга машина за горско стопанство, вкл. 

система, технически възел, компонент или друга комбинация между тях или др. – 1 бр.; 

или 

Специализирана многофункционална горска техника за следните операции: СЕЧ, 

РАЗКРОЙВАНЕ, ИЗВОЗ И РАМПИРАНЕ (дърводобивен комбайн и др.) когато участникът 

е заявил, че ще изпълнява дейностите по добив на стоящата дървесината на корен – 

предмет на покупко-продажбата, и дейността на „добив на дървесина“ по предмета на 

съпътстващата дейност със специализирана многофункционална горска техника, можеща 

да извършва едновременно операциите по СЕЧ, РАЗКРОЙВАНЕ, ИЗВОЗ И РАМПИРАНЕ 

– 1 бр. 
 (Задължително изискване: Участникът подчертава операциите, които може да 

извършва съответната специализирана горска техника) 
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11.3.2 Участникът да е преработил през предходната година в собствен обект по чл. 

206 от ЗГ, количества дървесина, не по-малко от тези за обекта, за който участват, като 

изискването не се прилага за търговци, регистрирани в търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел през годината на провеждане на процедурата, съгласно 

чл. 47, ал. 6:  

Задължителни изисквания на процедурата: 

 Представената техника и работното оборудване трябва да отговарят на изискванията на 

българското законодателство, съгласно правните норми на ЗДвП,  ЗРКЗГТ, Наредба № 1 за 

контрола и опазването  на горките територии, Наредба №3 от 3 февруари 2016г. за извършване на 

технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделска и горска 

техника, в сила от 09.02.2016г., Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 

оборудване, ЗЗБУТ, Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите и 

стандарта за горска сертификация, като се използва по начин и при условия, които осигуряват 

безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда, както следва: 

За трактори, самоходна горска техника, техника за транспорт и прикачен инвентар: 

- да бъде в добро техническо състояние, което да не позволява изтичане на масло и гориво; 

- да бъде оборудван със средства за абсорбиране на петролни продукти; 

- да бъде оборудвана с годен и технически изправен пожарогасител. 

За преносимата техника (БМТ): 

- да бъдат изправни и обезопасени, като показват равномерен работен режим с 

необходимата мощност и да са снабдени със спирачки; 

- да бъдат в техническо състояние, което да не позволява изтичане на гориво-смазочни 

течности; 

- да използва масло за веригата на растителна основа. 

 

11.3.3. Да има необходимият минимален брой, наети на трудов договор 

квалифицирани работници и специалисти, за работа с техниката и оборудването, с оглед 

извършване на дейностите, съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗГ, като независимо за колко обекта 

участва участникът декларира наличието на квалифицирани работници и специалисти, наети на 

трудов договор, съответстващи на изискуемия от продавача/възложителя минимален брой 

техника с настоящите конкурсни условия, а именно: 

- Лица, притежаващи правоспособност (Тпс), придобита по реда на ЗРКЗГТ, за работа със  

бензиномоторен трион (БМТ) – 3 бр.; 

- Лице, притежаващо правоспособност (Твк) или (Твк-Г), придобита по реда на ЗРКЗГТ, 

за работа със специализирана техника за извоз и рампиране – 2 бр.; а когато участника е заявил, 

че ще извършва дейностите по сеч, извоз и рампиране с специализирана многофункционална 

горска техника, същия представя документи за  придобита Твк-Г по реда на ЗРКЗГТ за – 1 лице; 

- Специалист, регистриран по реда на чл. 235 от ЗГ – 1 бр. 

Забележка: Обстоятелствата по т.6.3. на етапа допускане до участие се заявяват, чрез 

заявлението за участие и Декларация № 1 – по образците, приложени към конкурсната 

документация. 

11.4. Отговаря и изпълнява условията и изискванията, обявени от 

Продавача/Възложителя, съгласно чл. 15, ал. 4, т. 6 и чл. 16, ал. 1, т. 2 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, а именно: 

11.4.1. В рамките на едногодишния срок, считано от датата, посочена като крайна за 

приемане на оферти за участие в настоящата процедурата, НЯМА задържана гаранция за 

изпълнение по договор сключен с ТП ДГС/ДЛС/ЦУ на СИДП ДП - Шумен, по процедури 

проведени по реда на:  чл. 10, ал. 1; чл. 38; чл. 39; чл. 46 и чл. 75, от НУРВИДГТДОСПДНГП и 

прекратен поради виновно неизпълнение на същия от страна на търговеца. 
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Забележка: Обстоятелствата по т.11.4. на етапа допускане до участие се заявяват, чрез 

Декларация № 3 – по образец, приложен към конкурсната документация. 

11.5. Личните предпазни средства (ЛПС), използвани от работниците, трябва да 

отговарят на изискванията на българското законодателство за качество, съгласно правните 

предписания на ЗЗБУТ, Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност 

и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работната 

място и Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите и стандарта за горска 

сертификация, осигуряващи безопасност и опазване на здравето на работниците на работните 

им места, както следва: 

11.5.1. Защитното облекло да не е с видимо нарушена цялост на материята, и да бъде с 

качество и състав: 

- защитен панталон – за защита срещу механични въздействия – съдържа „вложки“ с 

контрастен цвят и със защита от срязване; 

- сигнално яке – покрито със сигнален цвят. Якето да не бъде с видимо износено и с 

видимо нарушена цялост; 

- сигнална жилетка – да не бъде с видимо нарушена цялост. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Участникът може да осигури за своите работници или само яке или само 

сигнална жилетка. 

- предпазни ръкавици – да не са с видимо нарушена цялост на материята, която да 

позволява допир с открити части на дланта, пръстите и китката на ръката; 

- работни обувки – да бъдат обезопасени с подсилена подметка; с височина покриваща 

глезена на крака с допълнително защитно бомбе. 

11.5.2. Работни каски – да не бъдат с нарушена цялост; да бъдат оборудвани с антифони и 

визир; да не бъдат с изтекъл срок на годност от датата на производството им, с оглед 

способността на пластмасовата материя да „старее“. 

Забележка: Обстоятелствата по т.11.5. на етапа допускане до участие се заявяват, чрез 

заявлението за участие и Декларация № 1 – по образците, приложени към конкурсната 

документация. 

12. Даден участник може да подава само една оферта за обекта, предмет на открития 

конкурс. 

14. На основание чл. 15, ал. 3 и ал. 4, т. 14   и  чл.52, ал. 3 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 НЕ ДОПУСКАМ 

участниците да ползват подизпълнител/и за осъществяване изцяло, или на част от дейностите, 

предмет на настоящата процедура.  

15. Офертите за участие в процедурата, които са окомплектовани, съгласно изискванията, 

посочени в условията за провеждането, се подават в деловодството на „ДГС Омуртаг“ – ТП на 

СИДП ДП  - гр. Шумен: гр. Омуртаг, ул. „Г. С. Раковски .” № 21 до 16,00 часа през работни 

дни за времето до последния работен ден, предхождащ деня, определен за провеждане на 

процедурата, включително. 

16. Място, дата и час на провеждане на конкурса: 

16.1. В административната сграда на „ДГС Омуртаг“ - ТП на СИДП ДП  Шумен: на 

адрес: гр. Омуртаг, ул. „Г. С. Раковски .” № 21 от 09:00 часа на 20.12.2022 г. 

17. С настоящата заповед, на основание чл. 16, ал. 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 утвърждавам, следните документи 

за участие в открития конкурс: 

- Заявление за участие – образец; 

- Технологични планове на насажденията, вкл. в обекта; 

- Условия за реда и начина на провеждане на конкурса, с включени в тях списък на 

изискуемите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в 

конкурса, изисквания от кандидатите, основания за отстраняване на кандидати или участници, 

методика и критерии за оценка на офертите, начин на класиране на участниците и определяне на 

изпълнител; 

- Ценово предложение - образец; 
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- Техническо предложение – образец; 

- Проект на договор с приложения №1, №2 и №3; 

- Декларации №1, №2 и №3 – по образец; 

18. Краен срок за изпълнение на дейностите във всеки конкретен обект  е 31.07.2023 год. 

19. Допълнителна информация: 

Участниците за участие в конкурса могат да получават допълнителна информация в работно 

време по отношение на предмета на настоящият конкурс на адреса на ТП „ДГС Омуртаг“: гр. 

Омуртаг, ул. „Г. С. Раковски .” № 21, лице за контакт – инж. Росен Ст. Русинов, длъжност: зам. 

директор. 

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересуваните служители от ТП „ДГС Омуртаг“ за 

сведение и изпълнение. 

Същата, ведно с утвърдената документация на конкурса на основание чл. 16, ал. 7 да се 

публикува на интернет страниците на ТП „ДГС Омуртаг“ и на СИДП ДП – гр. Шумен.  

Копие от заповедта да се постави на видно място в сградата на ТП „ДГС Омуртаг“ гр. 

Омуртаг, ул. „Г. С. Раковски .” № 21 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Йордан Бейчев – зам.директор на 

ТП „ДГС Омуртаг“ и Валентина Георгиева – Ръководител счетоводен отдел в ТП „ДГС 

Омуртаг“. 

 

 

 

ИНЖ. Заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД 
Директор на ТП „ДГС Омуртаг“ 
 


