
 

 

 

РАЗЯСНЕНИЕ  №2 НА ПОСТАВЕН ВЪПРОС, ПОСТАВЕН ОТ 

ЗАИНТЕРЕСУВАНО ЛИЦЕ. 
 

 

Във връзка с обявена обществена поръчка за определяне на изпълнител по реда на 

ЗОП обществена поръчка по реда на ЗОП с Обект - УСЛУГИ  И ДОСТАВКИ и 

Предмет: „Възстановяване на полезащитни горски пояси с нарушена структура и 

създаване на нови, както и дейности по трансформация на иглолистни култури в 

широколистни с цел възстановяване и запазване на местообитания на малкия 

креслив орел“ в държавни горски територии в обхвата на СИДП ДП гр. Шумен, 

обособени в Обект № 1 с обща площ 278 дка (27,8 ха), с шест отделни позиции, 

както следва: 

Позиция №1 – Ръчни дейности по създаване на нови полезащитни горски 

пояси на площ от  60 дка ДГТ  в ТП ДГС Генерал Тошево;  

Позиция №2 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски 

пояси с нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич;  

Позиция №3 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски 

пояси с нарушена структура с площ от 82 дка и дейности по трансформация на 

иглолистни култури в широколистни на площ от 99 дка на ДГТ в ТП ДЛС 

Балчик; 

Позиция №4 – Механизирани дейности по създаване на нови полезащитни 

горски пояси на площ от  60 дка ДГТ  в ТП ДГС Генерал Тошево;  

Позиция №5 – Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни 

горски пояси с нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич;  

Позиция №6 – Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни 

горски пояси с нарушена структура и дейности по трансформация на иглолистни 

култури в широколистни на площ от    82 дка ДГТ в ТП ДЛС Балчик.“, обявена за 

провеждане по реда на чл.74 от ЗОП,  от ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен на 21.07.2020г 

в 12ч36м50с  , по електронен път в електронното досието на поръчката в ЦАИС ЕОП е 

постъпило писмено искане за разяснение  и допълнителна информация от 

заинтересувано лице със следното съдържание:  

1.Първи въпрос: 
1. Предвид конкретния произход на фиданките и сроковете, в които трябва да се 

изпълни залесяването, посадъчният материал би трябвало вече да е произведен. Имате 

ли информация дали е наличен и къде?  

2.Втори въпрос: 
2. Ако няма необходимите количества фиданки от посочените произходи 

(включително и от видовете за замяна) какви алтернативи за посадъчен материал са 

допустими при изпълнение на залесяването?  

 

На основание чл.33, от ЗОП, при спазване на законово установения срок за 

представяне на допълнителни разяснения и представяне на отговор по зададени 



въпроси, както и съответното им публикуване, ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, в 

качеството си на възложител, счита, че поставените искания за допълнителна 

информация и уточняващи въпроси са постъпили в срок, съгласно с чл.33, предложение 

първо от ЗОП, по начин и по ред, които са допустими от законовите разпоредби, в 

изпълнение на които ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, предоставя следното разяснение: 

Отговор: 

По въпрос №1: Участниците имат право да доставят посадъчен материал от 

търговец, който те изберат, като единственото условие поставено от Възложителят е 

този посадъчен материал да отговаря на изискванията по технологичен план за 

залесяване за съответния подотдел. 
Указание – ИАГ поддържа официален регистър на регистрираните доставчици на 

репродуктивен материал до който е осигурен безплатен достъп на всички заинтересувани лица. 

Такава информация може също така да се намери и на интернет страниците на 

съответните държавни горски предприятия до които също е осигурен безплатен достъп на 

всички заинтересувани лица. 

 

По въпрос №2 

- При недостиг на фиданки от посочените видове и произход, включително и от 

видовете за замяна, следва да бъде извършена промяна на технологичния план за 

залесяване, съгласувана между Възложителя и Изпълнителя, която да определи новия 

дървесния вид и произхода му, подходящ за замяна, а изменения технологичният план 

подлежи на проверка и одобрение от съответната Регионална дирекция по горите, в 

чийто териториален обхват попада съответния подотдел. 

 

Приложеният отговор по направеното искане за разяснение е публикуван в 

електронното досието на поръчката в ЦАИС ЕОП, както и в профила на купувача към 

електронната преписка на обществената поръчка, съгласно изискванията на ЗОП. 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ ……..(п)…….заличено съгласно ЗЗДЛ 

Директор на СИДП ДП-Шумен 

 


