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 IV. 

BG-Пловдив: 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 

І: Възложител 

Публичен 

I.1)Наименование и адрес 

Национален идентификационен No (ЕИК): 000472385 

BG421, Регионална дирекция по горите Пловдив, бул. Санкт Петербург № 57, 

За: Зоя Маркова - гл.юрисконсулт, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 275090, 

E-mail: rugplovdiv@iag.bg, Факс: 032 643338 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.iag.bg/. 

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.procurement.iag.bg:8080/cgi-

bin/procurement.cgi?PodID=110. 

I.2)Вид на възложителя 

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, 

включително техни регионални или местни подразделения 

 

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора 

II.1)Обект на поръчката 

Услуги 

ІI.2)Процедурата е открита с решение 

№: 116 от 30.03.2015 г.  

ІI.3)Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки 

00957-2015-0001 

ІI.4)Описание на предмета на поръчката 

„Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на 

горскостопански карти, горскостопански план, план за ловностопански 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=813864&newver=2&PHPSESSID=7bcb46628dcf2623db5ba5a777ba412d&header=&header=print#I.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=813864&newver=2&PHPSESSID=7bcb46628dcf2623db5ba5a777ba412d&header=&header=print#II.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=813864&newver=2&PHPSESSID=7bcb46628dcf2623db5ba5a777ba412d&header=&header=print#IV.
mailto:rugplovdiv@iag.bg
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=813864&newver=2&PHPSESSID=7bcb46628dcf2623db5ba5a777ba412d&header=&header=print
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=813864&newver=2&PHPSESSID=7bcb46628dcf2623db5ba5a777ba412d&header=&header=print
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=813864&newver=2&PHPSESSID=7bcb46628dcf2623db5ba5a777ba412d&header=&header=print


дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от 

пожари“, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: 

„Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на 

горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за 

дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на 

горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, 

юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара 

включително, в границите на община Карлово, обл. Пловдив и 

горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района 

на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Клисура”, гр. Клисура, обл. 

Пловдив към „Южноцентрално държавно предприятие“ – гр.Смолян 

Обособена позиция № 2: „Извършване на инвентаризация на горските 

територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански 

дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, 

изработването на горскостопански план за горските територии, собственост 

на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 

хектара включително, в границите на община Лъки, обл.Пловдив и 

землището на с.Богутево, общ.Чепеларе, обл.Смолян и горскостопански план 

за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП 

„Държавно ловно стопанство Кормисош” – гр. Лъки, обл.Пловдив към 

„Южноцентрално държавно предприятие“ – гр.Смолян 

 

III: Условия на договора 

ІII.1) 

Номер на договора: Д-95 от 06.07.2015 г.  

ІII.2)Договорът е сключен след 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

Поръчката е възложена на обединение 

НЕ 

III.3)Изпълнител по договора 

BG411, Айко-1991НТ-Трайков и сие СД, ж.к.Люлин, бл.902, вх.А, ет.7, ап.19, 

България 1324, София, Тел.: 0888 867247, E-mail: aiko1991nt@abv.bg, Факс: 

02 9367032 

Изпълнителят е МСП: да 

ІII.4)При изпълнението участват подизпълнители 

НЕ 

ІII.5)Предмет на договора 

mailto:aiko1991nt@abv.bg


Обособена позиция № 1: „Извършване на инвентаризация на горските 

територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански 

дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, 

изработването на горскостопански план за горските територии, собственост 

на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 

хектара включително, в границите на община Карлово, обл. Пловдив и 

горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района 

на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Клисура”, гр. Клисура, обл. 

Пловдив към „Южноцентрално държавно предприятие“ – гр.Смолян 

ІІI.6)Срок на изпълнение 

Срок в месеци 

24 

ІII.7)Стойност, посочена в договора 

99798 BGN без ДДС 

III.8)Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, 

финансиран/а със средства от Европейския съюз 

НЕ 

 

IV: Приключване на договора 

договорът е изпълнен 

ІV.1)Дата на приключване 

28.10.2017 г.  

ІV.3)Договорът е изменян 

НЕ 

ІV.4)Договорът е изпълнен в срок 

НЕ 

Забавяне в месеци: 4 

Причини за забавянето: Съгласно чл.2, ал.4 от договора срокът за изпълнение 

е до утвърждаване на извършената инвентаризация и изработените 

горскостопански план, горскостопански карти, планове за ловностопанските 

дейности и за дейностите по опазване от пожари на ТП „ДГС - Клисура ” от 

Изпълнителния директор на ИАГ, съгласно параграф 3 от Наредба № 

18/07.10.2015г. за инвентаризация и планиране на горските територии във 

връзка с чл. 134, ал. 1 от Наредба № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите 

и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република 

България. На основание чл.4, ал.2, т.6 от договора окончателно плащане – 10 

% (десет процента) от цената на договора се извършва след утвърждаване на 

горскостопанския план от Изпълнителна агенция по горите. 

Горскостопанския план - предмет на договора е утвърден от Изпълнителния 

директор на ИАГ със Заповед № 928/13.10.2017г., влязла в законна сила на 



28.10.2017г. Окончателното плащане е извършено от възложителя, както 

следва: на 30.10.2017г. от страна на РДГ - Пловдив и на 07.11.2017г. от страна 

на ЮЦДП - гр.Смолян. 

ІV.5)Договорът е изпълнен в пълен обем 

ДА 

ІV.6)Информация за изплатената сума по договора 

99798 BGN без ДДС 

ІV.7)Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени 

неустойки 

НЕ 

 

V: Допълнителна информация 

 

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление 

08.11.2017 г.  

 

VII: Възложител 

VII.1) 

Трите имена: инж.Мирослав Христов Димитров 

VII.2) 

Длъжност: Директор на РДГ - Пловдив 

 


