
Столична община
София 1000 ул. “Московска” 33, телефонен номератор 9377ххх, факс 9810653, www.sofia.bg

З А П О В Е Д
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На основание чл. 15, 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 (приета с ПМС № 316/24.11.2011 г., изм. и доп. ДВ бр. 
55 от 07.07.2017 г.), и на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Решение № 295 по Протокол № 41 
от 13.06.2013 г., Решение № 247 по Протокол № 11 от 31.03.2016 г. и Решение № 761 по 
Протокол № 44 от 23.11.2017 г. на Столичния общински съвет

О Б Я В Я В А М :

I. ОТКРИВАМ открит конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство -  
залесяване в горските територии, собственост на Столична община в териториалния обхват на 
ТП „Държавно горско стопанство „София’'' в района на действие на Регионална дирекция по 
горите - София, съгласно проектираните мероприятия в лесоустройствения и проект. Те 
включват : почистване на площи за залесяване, подготовка на почвата за залесяване, съхранение 
на фиданки, залесяване и попълване на горски култури, отглеждане на горски култури в 
горските територии общинска собственост, посочени в т. 2 от настоящата заповед при следните 
условия:

1. Възложител -  Столична община, адрес: София, ул. „Московска“ № 33, тел. 9525083, 
факс 9522774, електронен адрес www.sofia.bg, лице за контакт инж. Тодор Тодоров.

2. Предмет и обект на процедурата - сключване на договор с изпълнител за извършване 
на дейностите по почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури в 
горски територии, собственост на Столична община през 2019 г„ намиращи се в землищата на 
територията на райони :
..ОВЧА КУПЕЛ“ -  кв. СУХОДОЛ и кв. ГОР11А БАНЯ:
..ПАНЧАРЕВО" - с. ЛОЗЕН. с. ДОЛНИ ПАСАРЕЛ. с. ПАНЧАРЕВО, с. ЖЕЛЕЗНИЦА и с. БИСТРИЦА: 
..КРЕМИКОВЦИ“ - с. ДОЛНИ БОГРОВ и гр. БУХОВО;
„НАДЕЖДА” -  кв. ТРЕБИЧ;
„НОВИ ИСКЪР“ - с. ПОДГУМЕР:
..БАНКЯ"- кв. МИХАЙЛОВО и с. КЛИСУРА.

-  подробно описани по отдели и подотдели в настоящата документация и посочени като 
местоположение в технологичните планове.

3. Срокът за изпълнение на дейностите е до 15.11.2019 г.
4. Обектът е един със следните обхват и дейности 
Обхват:
4.1. Залесяване и отглеждане на едногодишни култури :
4.1.1. Почистване на площи за залесяване с обща площ 69,7 дка в землищата на:

- с. Панчарево в отдел и подотдели: 663-г1,л2;
- с. Лозен в отдели и подотдели: 511-м;517-ж,к;
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- с. Долни Пасарел в отдел и подотдел: 572-е;
- кв. Суходол в имот с идентификатор 68134.4105.15;
- гр. Бухово в отдел и подотдели: 740-к,ч;
* с. Долни Богров в отдел и подотдел: 793-ч;

4.1.2. Почвоподготовка - направа на тераси и дупки. Съхраняване на фиданки. Ръчно 
садене на фиданки в цепнатини и дупки. Отглеждане трикратно на едногодишни култури с обща 
площ 99,16 дка в землищата на:
- с. Панчарево в отдел и подотдели: 663-г1,л2;
- с. Лозен в отдели и подотдели: 511-м; 517-ж,к;
- с. Долни Пасарел в отдел и подотдел: 572-е;
- кв. Суходол в имот с идентификатор 68134.4105.15;
- гр. Бухово в отдел и подотдели: 740-к,ч;
- с. Долни Богров в отдел и подотдел: 793-ч;

4.2. Попълване и отглеждане на двегодишни култури:
4.2.1. Почвоподготовка-направа на дупки за попълване на две годишни култури с обща 

площ 1,88 дка в землището на:
- кв. Требич в отдел и подотдели: 788-в,г,е;

4.2.2.Попълване. Съхраняване на фиданки. Ръчно садене на фиданки в цепнатини и дупки 
с обща площ 15,62 дка в землищата на:
- с. Клисура в отдели и подотдели: 239-ж1,л2;240-б2;
- кв. Михайлово в отдел и подотдели: 243-ф,ш,б1, el;
- кв. Горна Баня в отдел и подотдел: 262~т1;
- с. Подгумер в отдел и подотдел: 481-щ;
- с. Лозен в отдел и подотдел: 517-ж;
- с. Д. Пасарел в отдел и подотдел: 572-е;
- с. Железница в отдели и подотдели: 653-л;
- кв. Бухово в отдели и подотдели: 740-61;741-в; 742-в;
- кв. Требич в отдел и подотдели: 788-в,г,е;
- с. Бистрица в отдели и подотдели: 1053-р;1054-р;

4.2.3. Отглеждане трикратно на две годишни култури с обща площ 83,32 дка в 
землищата на:
- с. Клисура в отдели и подотдели: 2Ъ9-ж1,л2;240-62;
- кв. Михайлово в отдел и подотдели: 243-ф,ги, 61,el;
- кв. Горна Баня в отдел и подотдел: 262-т1;
- с. Подгумер в отдел и подотдел: 481-щ;
- с. Лозен в отдел и подотдел: 517-ж;
- с. Д. Пасарел в отдел и подотдел: 572-е;
- с. Железница в отдели и подотдели: 653-л;
- кв. Бухово в отдели и подотдели: 740-61;741 -е; 742-е;
- кв. Требич в отдел и подотдели: 788-е,г,е;
- с. Бистрица в отдели и подотдели: \053-р;1054-р;

Дейности:
Дейност Площ Отдел и подотдел Землище

Ново залесяване
Почистване на площи за ново залесяване; 2,0 511-м с. Лозен

5,0 517-ж с. Лозен
0,5 517-к с. Лозен
5,5 572-е с. Д. Пасарел
0,5 663-г1 с. Панчарево
2,5 663-л2 с. Панчарево
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5.2 
5,6
3.2 

39,7

740-к 
740-4 
793-ч
68134.4105.15

кв. Бухово 
кв. Бухово 
с. Долни Богров 
кв. Суходол

общо 69,7
4.0 511-м с. Лозен

Почвоподготовка за ново залесяване - 10.0 517-ж с. Лозен
направа на тераси и дупки; 1.0 517-к с. Лозен
Временно съхраняване и залесяване на 11.0 572-е с. Д. Пасарел
фиданки; 1.0 663-г1 с. Панчарево
Първо, второ и трето отглеждане на 5.0 663-л2 с. Панчарево
едногодишни култури на площ (за всяко 6.5 740-к кв. Бухово
едно отглеждане) 7.0 740-ч кв. Бухово

4.0 793-4 с. Долни Богров
49.66 68134.4105.15 кв. Суходол

общо 99,16
Двегодишни култури
Почвоподготовка -  направа на дупки за 0.34 788-в кв. Требич
попълване на двегодишни култури; 0.90 788-г кв. Требич

0.64 788-е кв. Требич
общо 1,88
Временно съхраняване и ръчно садене на 1.6 239-ж1 с. Клисура
фиданки в цепнатини и дупки за попълване 0.8 239-л2 с. Клисура
на двегодишни култури; 0.4 240-62 с. Клисура

1.0 243-ф кв. Михайлово
1.0 243-ш кв. Михайлово
1.4 243-в1 кв. Михайлово
0.4 243-61 кв. Михайлово
0.3 262-т1 кв. Горна Баня
1.8 481-щ с. Подгумер
0.6 517-ж с. Лозен
1.1 572-е с. Долни Пасарел
0.2 653-л с. Железница
1.2 740-61 гр. Бухово

0.36 741-в гр. Бухово
0.36 742-в гр. Бухово
0.34 788-в кв. Требич
0.90 788-г кв. Требич
0.64 788-е кв. Требич
1.0 1053-р с. Бистрица
0.2 1054-р с. Бистрица

всичко 15,62
Първо, второ и трето отглеждане на 8.0 239-ж1 с. Клисура
двегодишни култури на площ (за всяко 4.0 239-л2 с. Клисура
едно отглеждане) 2.0 240-62 с. Клисура

5.0 243-ф кв. Михайлово
5.0 243-ш кв. Михайлово
7.0 243-в 1 кв. Михайлово
2.0 243-61 кв. Михайлово
2.0 262-т1 кв. Горна Баня
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10.0 481-щ с. Подгумер
3.0 517-ж с. Лозен
6.0 572-е с. Долни Пасарел
1.0 653-л с. Железница
6.4 740-61 гр. Бухово
2.0 741-в гр. Бухово
1.92 742-в гр. Бухово
2.0 788-в кв. Требич
6.0 788-г кв. Требич
4.0 788-е кв. Требич
5.0 1053-р с. Бистрица
1.0 1054-р с. Бистрица

всичко 83,32

5. Максималната цена на обекта е 172 301.62 лв. (сто седемдесет и две хиляди триста и 
един лв. и 62 ст.) без ДДС.

5.1. Максимални цени по видове работа :

№ Вид дейност Цена в лв. без 
ДДС

1 Почистване на площи 19676,59
2 Почвоподготовка 70805,67
3 Садене и съхранение на 1 г. 20263,74
4 Попълване и съхранение на 2 г. 3164,49
5 Първо отглеждане на 1 и 2 г. 22780,23
6 Второ отглеждане на 1 и 2 г. 21847,56
7 Трето отглеждане на 1 и 2 г. 13763,34

ОБЩО: 172301,62

6. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 5% от стойността на обекта 
представляваща сума в размер на:

- 8615.08 ( осем хиляди шестстотин и петнадесет лв. и 08 ст.) лева.
7. Гаранцията за участие в конкурса се заплаща по следната банкова сметка:

IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301 при „Общинска банка’'АД, клон "Врабча", на името на 
Стояична община, дирекция "Финанси".

8. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата -  съгласно 
документацията, както и:

8.1. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 
данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 
кандидат в процедурата е чуждестранно лице;

8.2. Копие от Удостоверението за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 
235 за планиране и организация на дейностите по залесяване или съответно по чл. 241 от Закона 
за горите, за стопанисване на горски територии;

8.3. Списък с минимум 1 /една/ изпълнена услуга с предмет залесяване с горски дървесни 
видове в горски територии и отглеждането им, изпълнена през последните 3 години, считано от 
крайния срок за подаване на оферти. Към списъка да бъдат представени доказателства /референции, 
удостоверения за добро изпълнение/, с посочване на стойност, дата и място на услугата, както и 
дали тя е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания, подписани от 
съответния възложител, дата и подпис на издателя.

8.4. Списък-декларация на ръководния и технически персонал, отговарящ за изпълнението
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на поръчката - минимум 1 /един/ квалифициран специалист, притежаващ удостоверение за 
регистрация по чл. 235 от Закона за горите за планиране и организация на дейностите по 
залесяване, вписан в публичен регистър в Изпълнителната агенция по горите, с опит по 
планиране и организация на дейностите по залесяване минимум 3 /три/ години, назначен при 
кандидата на пълно работно време от 8 ч. дневно, 5-дневна работна седмица. Към списъка за 
посочените лица да се приложат документи за придобити образование и квалификация, копие от 
диплома и от трудова книжка, доказателства, че ще бъдат на разположение за изпълнение на 
поръчката.

8.5. Списък-декларация на работниците за изпълнение на възложените дейности -  
минимум 10 /десет/ работници, работещи на трудов договор като залесители при кандидата, 
всеки от тях с минимум 1 /една/ година трудов опит в залесяването, назначени при кандидата на 
пълно работно време от 8 ч. дневно, 5-дневна работна седмица. Към списъка да се приложат 
доказателства за наличието на трудово или друго правоотношение и опит в извършването на 
услуги по залесяване /копия от договори, справка на дог оворете от НАП и копия от трудови 
книжки/.

8.6. Декларация (Образец № 3 от документацията), че за кандидата не са налице условията 
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 
недьрвесни горски продукти (приета с ПМС № 316/24.11.2011 г изм. и доп. ДВ бр. 55 от 
7.07.2017 г.);

8.7. Декларация за подизпълнител (Образец № 4 от документацията) в случаите, когато 
кандидатът предвижда участие на подизпълнител. Всеки подизпълнител трябва да отговаря на 
изискванията по т. 4 от документацията, като към Декларацията се прилагат документите по т. 
5.1 -  5.7 от документацията.

8.8. Заявление за участие в конкурса (Образец № 1 от документацията);
8.9. Административни сведения (Образец № 2 от документацията);
8.10. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата.
8.11. Декларация, че кандидатът е запознат с проекта на договор и приема клаузите, 

включени в него (Образец № 6 от документацията)
8.12. Ценово предложение -  поставено в запечатан плик с надпис „Предлагана цена“ 

(Образец № 5 от документацията);
8.13. Линеен график с етапите за изпълнение на дейностите.
8.14. Декларация за извършен оглед на място на обекта с представител на ОП „УОЗГ“, за 

своя сметка, и запознаване с всички условия, които биха повлияли на предложението подписана 
от кандидата и представител на ОП „УОЗР‘ (Образец № 7 от докумен тацията).

9. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от цената по договора без ДДС. 
Гаранцията за изпълнение може да бъде представена под формата на банкова гаранция, 
учредена в полза на Възложителя или под формата на парична сума, внесена по сметката на 
Възложителя:
IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301 при „Общинска банка”АД, клон "Врабча", на името на 
Столична община, дирекция "Финанси'*.

10. Валидността на офертите е 90 календарни дни от датата на провеждане на конкурса.
11. Критерий за класиране на офертите е най-ниска цена.
12. Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. 

Участниците получават пълен достъп до нея на адрес: www.sofia.bg/tenders. раздел 
“Бизнес Инвестиции Строителство -  Търгове и конкурси”.

13: Офертите се подават до 17,00 часа на 22.03.2019 г. в деловодството на Столична община 
на адрес: гр. София, ул. „Московска” № 33.

14. Конкурсът ще се проведе в сградата на Столична община, гр. София, ул. „Московска” № 
33 от 15,00 часа, 25.03.2019 г.

Заповед за провеждане на открит конкурс за заяесяване в горските територии -  собственост на Столична $
община, в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство София ”, в района на действие на
Регионална дирекция по горите - София. Заповедта се издава в I (един) екземпляр (за класиране в У АСО).

Заповедта заедно с приложението се насочва към дирекция „ ОС” и Секретаря на СО чрезАИССО. Копие от 
заповедта на хартиен носител се изпраща на ОП „ УОЗГ“. Приложението се сканира.

http://www.sofia.bg/tenders


II. Одобрявам документацията за участие в открития конкурс, представляваща приложение 
№ 1 към настоящата заповед.

Препис от заповедта да се връчи на дирекция „Околна Среда” и Общинско предприятие 
„Управление на общински земи и гори”— за сведение и изпълнение, а на заместник кмета на 
Столична община Йоана Христова - за контрол.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА Ф^ИДМСОЙл£

г у vCV

Заповед за провеждане иа открит конкурс за залесяване в горските територии -  собственост на Столична 5 
община, в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство София ”, в района на действие на 
Регионата дирекция по горите - София. Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр (за класиране в У АСО). 

Заповедта заедно с приложението се насочва към дирекция „ ОС” и Секретаря на СО чрез АИССО. Копие от 
заповедта на хартиен носител се изпраща на ОП „ УОЗГПрилож ението се сканира.


