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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
ДП „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ШУМЕН с ЕИК 201617412 

„ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК” ТП 
гр.Балчик, обл.Добрич, ул. „ Черно море“ № 9, тел. 0579/73223,  факс 0579/72039 e-mail: dlsbalchik@gmail.com 

 
 

З А П О В Е Д 
 

№ 24/ 31.03.2021г. 
 

На основание 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, чл. 112, ал. 1, т. 2, от Закона за горите, и Заповед за 
оправомощаване № 132/ 31.03.2021г. на Директора на СИДП ДП Шумен 

 
О Т К Р И В А М : 

процедура за провеждане на открит конкурс, за определяне на изпълнител и възлагане 
изпълнението на дейности по смисъла на чл.10, 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 недървесни горски продукти, от горски насаждения, разположени в държавни горски 
територии – стопанисвани и управлявани от ТП „ДЛС Балчик”. с предмет: „Товарене, 
транспортиране и претоварване на прогнозно количество дървесина от временен склад до ТИР- 
станция от горски насаждения в ДГТ намиращи  се в района на дейност на ТП „ДЛС Балчик“ 

 
1. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА - Открит конкурс по за възлагане на дейности по чл.10, 

ал.1, т.3 по реда на чл.15 – 22 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 (НУРВИДГТДОСПДНГП).  

2. ПРЕДМЕТ на откритият конкурс: „Товарене, транспортиране и претоварване на 
прогнозно количество дървесина от временен склад до ТИР- станция от горски насаждения в 
ДГТ намиращи  се в района на дейност на ТП „ДЛС Балчик“ 
Обект 
№ 

място на извършване на дейността 
отдел/подотдел 

Прогнозно кол-
во в тон 

Пределна ед. 
цена за тон без 

ДДС 

Пределна обща 
цена без 
вкл.ДДС 

Размер на 
гаранция за 

участие в лв. 

2111 
20-з2, 23-щ1, 23-ю1, 34-е, 34-
г, 34-з, 34-и, 34-с  

1860 21.00лв.  39060.00 лв. 1953.00 лв. 

                                                                                                                                                                                                  
Задължителни условия: посочените количества дървесина са прогнозни. При разлика в 

количеството  на действително транспортирана дървесина от съответния обект и посочените в 
настоящата заповед, заплащането ще се извършва по единичната цена по договора за изпълнение, по 
действително транспортирано количество отразено в приемателно-предавателния протокол  с 
приложени превозни билети и кантарни бележки към тях. 

. 
3. 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. 

4. ГАРАНЦИЯ за участие Определената гаранция за участие се внася поотделно за 
съответния обект, съгласно т. 2 от настоящата заповед, и е в размер на 5% (пет процента) от 
стойността на обекта. 

4.1.Гаранцията за участие се внася по сметката на ТП „ДЛС Балчик” IBAN: IBAN: 
BG17UNCR75271044289715, BIC: UNCRBGSF, при Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД  

Задължително условие: Внасянето на гаранцията за участие се извършва единствено по 
банков път, по сметката на ТП „ДЛС Балчик”. Гаранцията за участие, следва да бъде внесена за 
обекта и същата следва реално да е постъпила по посочената сметка до края на последния работен 
ден, предхождащ деня на провеждането на конкурса. 

5.Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора за възлагане 
изпълнението на дейността, представя гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от 
достигнатата по време на конкурса стойност (цена) за обекта, под формата на парична сума – 
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преведена по банков път по сметката на стопанството: IBAN: BG17UNCR75271044289715, BIC: 
UNCRBGSF, при Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД или под формата на банкова гаранция. 
Определеният за изпълнител участник, избира сам формата, под която да внесе гаранцията за 
изпълнение. 

5.1. Когато гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, същата трябва 
да е издадена от българска банка, на български език, учредена в полза на ТП „ДЛС Балчик” гр. 
Балчик, безусловна и неотменяема, представя се в оригинал при сключване на договора, като 
срокът на действие следва да е не по-малък от един (1) месец след датата, посочена като крайна дата 
на действие на договора (проект на договор). В този случай в нея трябва да бъде посочено, че се 
освобождава след изрично писмено известие от възложителя. 

5.2. Когато определеният за изпълнител е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под 
формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или частично 
изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение. 

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 - предложена най-ниска 
крайна цена общо за обекта в български лева, без включен данък върху добавената стойност 
(ДДС). 

8. Конкурсната  документация за участие в процедурата може да се изтегли от интернет 
страницата на Възложителя - ТП „ДЛС Балчик” на адрес: гр. Балчик, ул. „ Черно море” № 9 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 5.00лв. (пет лева) без ДДС. Същата се заплаща 
по банков път по сметката на стопанството – IBAN: BG17UNCR75271044289715, BIC: UNCRBGSF, 
при Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД . 

9.2. Заплащането на документите за участие се извършва през работни дни до 17.00 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 „ДЛС Балчик” в 
работни дни до 17.00 часа, с краен срок до 16.00 часа за последния работен ден, предхождащ деня на 
провеждане на процедурата. 

10. Оглед на насажденията от обекта може да се извършва до 17.00 часа през всички 
работни дни за времето до последния работен ден, предхождащ деня на провеждането на 
процедурата, включително, в присъствието на представител на ТП „ДЛС Балчик”. Огледът се 
извършва с транспорт на участника и разходите са за негова сметка. 

 
11. До участие в процедурата се допускат физически лица или търговци по смисъла на ТЗ на 

Република България, изпълнили изискванията на чл. 11, чл. 18 и чл. 19 от НУРВИДГТДОСПДНГП и  
изискванията за допускане до участие посочени в условия за провеждане на процедурата (съгласно 
чл. 22, ал. 4 от Наредбата). 

12. В настоящата процедура за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 
държавна и общинска собственост не се допуска наемането на подизпълнители. 

13. Офертите за участие в процедурата, които са окомплектовани, съгласно изискванията 
посочени в условията за провеждането , се подават в деловодството на ТП „ДЛС Балчик”, ул. „ Черно 
море” № 9, гр. Балчик до 17.00 часа през работни дни за времето до последния работен ден, 
предхождащ деня определен за провеждане на процедурата, включително. 

 
14. Час, дата и място на провеждане на конкурса: 
14.1. Конкурса ще се проведе от 10.00ч. на 19.04.2021г. в административната сграда на ТП 

„ДЛС Балчик“, ул. „Черно море“, № 9, гр. Балчик 
15. С настоящата заповед, на основание чл. 16, ал. 1 от НУРВИДГТДОСПДНГП  

утвърждавам, следните документи за участие в открития конкурс: 
- Условия за реда и начина на провеждане на конкурса, с включени в тях изискуеми 

документи, които следва да бъдат представени от участниците за участие в конкурса, основания за 
отстраняване на участници или участници, критерии за оценка на офертите, начин на класиране на 
участниците и определяне на изпълнител; 

- Образец на ценово предложение; 
- Проект на договор; 
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- Други условия и изисквания към участниците. 
 
16. 1. Краен срок за изпълнение дейностите по товарене, транспортиране и 

претоварване на прогнозно количество дървесина от временен склад до ТИР- станция от горски 
насаждения в ДГТ намиращи  се в района на дейност на ТП „ДЛС Балчик, предмет на настоящия 
конкурс за обект 2111 -  30.06.2021г. 

16.2. Краен срок на договора 30.07.2021г. 
 
17. В Интернет страницата на ТП „ ДЛС Балчик” http://dlsbalchik.sidp.bg/, раздел 

„Процедури” под формата на електронни документи обособени в електронна преписка да се 
публикува следната информация, свързана с възлагане на дейностите: 

1. всички заповеди и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и 
прекратяването на процедурите; 

2. документациите за участие; 
3. разясненията, предоставени от ТП „ ДЛС Балчик” във връзка с процедурата; 
4. протоколите на комисиите за провеждане на процедурите и за разглеждане на 

документите на класираните на първо и второ място участници; 
5. договорите за възлагане на дейности, включително приложенията към тях; 
6. допълнителните споразумения за изменения на договорите по т. 5 и уведомленията за 

прекратяване на договорите. 
При публикуване на документите да се заличава информацията, по отношение на която 

участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска 
тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се 
посочва основанието за заличаване. 

С публикуването на документите се приема, че заинтересованите лица или участниците са 
уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в тази наредба 
или в закон. 

 
18. 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 „ДЛС Балчик“, ул. „ Черно 
море” № 9. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните служители от ТП „ДЛС 
Балчик“  за сведение и изпълнение. 

Копие от настоящата заповед, ведно с цялата документация за участие в конкурса да се 
публикува на интернет страницата на поделението и да се изпрати в ЦУ на 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 „ДЛС Балчик“. 

 
 
 

Директор на ТП „ДЛС Балчик”:  / п/ чл.59 от ЗЗЛД 
   ( инж. Калинка Тодорова) 

 
 

 


