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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 

 

№ 4/ 21.01.2021г. 

 

чл.55 ал.2 и сл. вр. с чл.50 т.2, чл. 46 т.1 и чл.49 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 (НУРВИДГТДОСПДНГП), чл. 112, ал. 1, т. 1,  чл. 

174, ал. 2 от Закона за горите и Заповед № 36/ 21.01.2021г. на Директора на СИДП ДП Шумен 

 

О Т К Р И В А М : 

процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2021г. от държавните горски 

територии на територията на ТП „ДЛС Балчик“ намиращи се в района на дейност на СИДП ДП - 

гр.Шумен при следните условия: 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ТРЪЖНАТА СЕСИЯ е продажба на стояща дървесина на корен по 

сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2021г. от държавните горски 

територии на територията на ТП „ДЛС Балчик“ намиращи се в района на дейност на СИДП ДП - 

гр.Шумен при  начални цени, гаранции за участие, стъпка на наддаване, както следва: 

обект 

№ 
отдел/подотдел 

Прогнозно кол-

во лежаща маса 
в пл. м3 

Прогнозно кол-

во лежаща маса 
в пр. м3 

Обща начална цена 

в лв. без вкл. ДДС 

Стъпка на 

наддаване, в лв., 
без ДДС 

Размер на 

гаранцията за 
участие в лв. 

2107 
67/г,92/д,93/е,9
4/д, 94/е,95/е 

1432 2559 79 246.00лв. 2000.00лв. 3962.30лв. 

 

Задължителни условия:  

1. Участието в наддаването е за цялото прогнозно количество дървесина за обекта, съгласно 

Приложение № 1 към настоящата документация и с посочена стъпка на наддаване от дадения обект, 

посочена в Заповедта за откриване на търга. 

2. Дървесината от всеки обект – предмет на настоящата процедура, се предава, чрез 

предавателно-приемателен протокол, от продавача на купувача на временен склад, съгласно приложени 

технологични планове към тръжната документация за всеки подотдел от съответния обект. 

Забележка: Посочените количества дървесина са прогнозни. При разлика в количеството на 

действително добитата дървесина от насаждението и посочените в настоящата документация прогнозни 

количества, заплащането ще се извършва по единичната цена, съгласно Приложение № 1 – неразделна 

част от договора, по действително добитото количество отразено в предавателно-приемателния протокол 

за кубиране.  

3. Разходите за транспорт и товарене са за сметка на Купувача. 

4. Изисквания към сортиментите, които следва да се добиват: да отговарят на приетия БДС по 

приложение № 2 за обекта.. 

 

2. ВИД НА ТРЪЖНАТА СЕСИЯ И ОГЛЕД НА НАСАЖДЕНИЯТА:  

2.1. Вид на тръжната сесия: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на 

корен за обекта предмет на търга, включен в тръжната сесия, при условията и изискванията на тръжните 

условия, неразделна част от настоящата заповед.. 

2.2. Оглед на насажденията, от които ще се предоставя дървесината – предмет на настоящата 

тръжна сесия, може да се извършва до 16,00 часа през работни дни за времето, до последния работен ден, 

предхождащ деня на провеждане на тръжната сесия, включително, в присъствието на представител на ТП 

„ ДЛС Балчик”. Разходите са за сметка на кандидата. 

 

3. МЯСТО И НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ;  
3.1. Продавачът осигурява на всяко заинтересовано лице пълен, неограничен и безвъзмезден 

достъп до тръжната документация за провеждане на търга, която е публикувана в ел. досие на Интернет 

адрес: на страницата на ДП „ СИДП” гр. Шумен” -  http://sidp.bg/ , в раздел „ Процедури”, както и на 

Интернет страницата на продавача ТП „ ДЛС Балчик” http://dlsbalchik.sidp.bg/  , раздел „ Процедури” .  
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3.2. Кандидатите за участие в търга могат да изтеглят документацията от интернет страниците 

посочени по-горе в т.3.1. от настоящата Заповед без заплащане или да я закупят от  деловодството на ТП 

„ДЛС Балчик“. 

3.3. Когато документацията се получава на хартиен носител от Продавача, същата може да се 

закупи от  деловодството на ТП „ДЛС Балчик“ в работни дни, с краен срок до 16,00 часа за последния 

работен ден, предхождащ деня на провеждане на търга, включително. В този случай цената на тръжната 

документация е в размер на 15.00лв. ( петнадесет лева) и същата се заплаща в касата на ТП „ДЛС 

Балчик“, или по банков път по сметка, както следва: IBAN: BG17UNCR75271044289715, BIC: 

UNCRBGSF, при Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД. След изтичане на срока за получаване на 

тръжната документация ТП „ ДЛС Балчик”  преустановява продажбата им. 

 

4. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА. 

4.1. Общи изисквания: До участие в процедурата се допускат: български и/или чуждестранни 

юридически лица – еднолични търговци и търговци по смисъла на ТЗ на Република България или 

съгласно законодателството на държавата, където са регистрирани, като такива, които отговарят на 

следните условия: 

- представили оферта, ведно с изискуемите документи за участие в търга в съответствие с 

изискванията на Продавача за конкретния обект, предмет от тръжната сесия, съгласно тръжните условия; 

- внесли са по банков път гаранция за участие за съответния обект; 

- отговарят на изискванията на чл. 58 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; 

- отговарят на изискванията на чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите ( ЗГ),  

- изпълнили са всички изисквания на продавача за допускане до участие посочени в тръжните 

условия,  съгласно чл.56, ал.1, т.6 от НУРВИДГТДОСПДНГП. 

4.2. Условията, при които кандидатите ще се допускат до участие в процедурата, са посочени в 

условията за реда и начина за провеждане на явния търг..  

4.3. Кандидатите могат да подават оферти при условия, по начин и по ред посочени в условията 

за провеждане на явния търг. 

4.4. В настоящия търг не се допуска наемането на подизпълнители. 

4.5. Не може да участва кандидат, който: 

- не отговаря на изискванията за допускане до участие в търга,  и/или  

- за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал.1 т.3 НУРВИДГТДОСПДНГП  

- заявил е, че ще ползва подизпълнители при изпълнение на договора; 

 

5. ГАРАНЦИИ, РЕД ЗА ВНАСЯНЕ, СРОК И УСЛОВИЯ, СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ: 

5.1.1. Гаранцията за участие представлява абсолютна сума за обекта, посочена в раздел 1 от 

настоящата заповед. 

5.1.2. Гаранцията за участие се внася единствено по банков път по сметката на стопанството: 

IBAN: BG17UNCR75271044289715, BIC: UNCRBGSF, при Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД. 

5.1.3. Гаранцията за участие следва да бъде внесена поотделно за всеки конкретен обект, като 

сумата следва реално да е постъпила по посочената сметка до края на работния ден, предхождащ деня на 

провеждането на тръжната сесия. 

Задължително условие: Гаранцията за участие се внася единствено под форма на парична 

сума, внесена по сметката на ТП „ ДЛС Балчик”.  

5.2.1. Гаранция за изпълнение: преди сключване на договора определеният за купувач 

участник представя гаранция за изпълнение под формата на парична сума или банкова гаранция в размер 

на 10% ( десет процента) от общата стойност на договора за обекта.  

5.2.2. Гаранцията за изпълнение може да бъде парична сума или банкова гаранция, като 

определеният за купувач участник, избира сам формата, под която да внесе гаранцията за изпълнение. 

5.2.2. Ако участникът избере да плати гаранцията за изпълнение под формата на парична сума, 

същата се внася по банков път по сметката на ТП „ДЛС Балчик” IBAN: BG17UNCR75271044289715, BIC: 

UNCRBGSF, при Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД.  

5.2.3. 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” с Булстат 

2016174120130, седалище и адрес на управление: гр. Балчик,  обл.Добрич, ул.”Черно море” №9 , 

безусловна и неотменяема,  със срок на действие 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 

същата се освобождава след изрично писмено известие от Продавача ТП „ ДЛС Балчик” с Булстат 

2016174120130. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на купувача. Той трябва да 
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предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на 

получената от ТП „ ДЛС Балчик” с Булстат 2016174120130 гаранция да не бъде по-малък от определената 

гаранция за изпълнение. Представя се в оригинал при сключване на договора,  

5.3. Освобождаване на гаранциите за участие и изпълнение се извършва по реда на  чл.31-33 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. 

5.4. Стъпката за наддаване е парична сума в размера посочен в таблицата от т.1 от Раздел I от 

настоящата заповед. 

 

6. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНАТА СЕСИЯ:  

6.1. Тръжната сесия ще се проведе на 10.02.2021г. от 13.00 часа. 

6.2. Място на провеждане на тръжната сесия: Отделните търгове от общата тръжна сесия за 

всички обекти ще се проведат в административната сграда на  ТП „ДЛС Балчик”, ул. „ Черно море“, 

№ 9, гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич. 

6.3. Документите за участие се подават по начин, при условия и в срокове, съгласно настоящата 

заповед и утвърдените тръжни условия. 

6.4. Документите за участие в търга трябва да са представени и комплектувани, съгласно 

тръжните условията. Кандидатите за участие в търга се регистрират, лично или чрез упълномощен от тях 

представител, с подаване на документите за участие в деловодството на ТП „ДЛС Балчик”, ул. „ Черно 

море“, № 9, гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, до 17.00ч. в работни дни до последния работен ден, 

предхождащ датата за провеждане на търга. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, с 

ненарушена цялост, от кандидата или от негов упълномощен представител. Върху плика се посочват 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на подателя за съобщаване на заповедта за 

определяне на купувач. 

 

7. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА  
7.1. Тръжната сесия се провежда по реда на чл. 54 и сл. 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 . 

7.2. За спечелил търга за дървесината от конкретния обект се обявява участникът предложил 

най-висока цена.  

7.2.1. Когато в явен търг участват повече от двама кандидати, предложили еднаква цена с една 

стъпка по-ниска от достигнатата, класираният на второ място се определя чрез жребий. 

7.2.2. Когато в явния търг участва повече от един кандидат, но само един от тях е потвърдил 

началната цена, той се обявява за спечелил търга.  

7.2.3. Когато повече от един кандидати са потвърдили началната цена, спечелилият кандидат и 

класираният на второ място се определят чрез жребий.  

7.3. Не се възстановява гаранцията за участие на допуснати до участие кандидати, които не са 

потвърдили началната цена. 

7.4. Заповедта за класиране на участниците и определяне на купувач, или за прекратяване на 

търга се съобщава по реда на чл. 61 от АПК и се публикува на интернет страницата на ТП „ДЛС Балчик“ и 

СИДП ДП Шумен, в тридневен (3) срок от утвърждаването на протокола от проведения търг с явно 

наддаване. 

 

VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР , ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ, НАЧИН НА 

ПЛАЩАНЕ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

8.1. Срок за сключване на договор: ТП „ДЛС Балчик“ сключва писмен договор с кандидата, 

определен за спечелил процедурата не по-късно от седем (7) дни, считано от датата на влизане в сила на 

заповедта за класиране на участниците и определяне на купувач, или в същия срок от издаването на 

заповедта за определяне на купувач, ако е допуснато предварително изпълнение. Плащането се извършва 

по сметката на ТП „ ДЛС Балчик” съгласно клаузите от проекта на договора 

8.2. Изискуеми документи за сключване на договор: При подписването на договора 

участникът, определен за спечелил тръжната сесия представя следните документи: 

- документ за внесена или учредена в полза на продавача ТП „ ДЛС Балчик” гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора Гаранцията за 

изпълнение може да бъде внесена парична сума или банкова гаранция, в оригинал, представена съгласно 

изискванията на настоящата заповед.  

Забележка: Гаранцията за участие на определения за купувач участник, може да се 

трансформира в частично плащане на гаранция за изпълнение.  

- свидетелство за съдимост на управителите или на членовете на управителните органи на 
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купувача, подписали декларация за липса на обстоятелствата по 58, 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 издадено не по-рано от 6 ( шест) месеца  от 

дата на сключване на договора; 

- удостоверение от органите на Националната агенция за приходите (НАП), че няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

Удостоверението следва да е с дата не по-рано от 7( седем) дни , считано от крайният срок за 

депозиране на оферти за участие. 

- документ от „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, удостоверяващ, че 

участникът изпълнява изискванията на т. 6.4 от настоящите условия, а именно че същият няма непогасени 

задължения към „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен и неговите териториални поделения 

– задължително в оригинал. Датата на издаване на документа следва да е не по-рано от 7( седем) дни, 

считано от крайният срок за депозиране на оферти за участие. 

8.3.1. Начин на плащане: След сключването на договора , най-късно преди издаване на 

първия превозен билет за транспортиране на договорираната дървесина.купувачът заплаща по банков 

път авансово 20 % (двадесет процента) от цената за обекта, достигната по време на търга с вкл. ДДС. 

Авансовото плащане се удостоверява с представяне в ТП „ ДЛС Балчик” на надлежно заверен от банката 

платежен документ.  

8.3.2. Следващи плащания се извършват по сметка на ТП „ ДЛС Балчик”, съгласно условията 

посочени в проекта на договора. 

8.3.4. Преминаването на собствеността и получаването на дървесината става след нейното 

заплащане по действително добити сортименти, съгласно предавателно-приемателните протоколи за 

кубиране на дървесината и нейното заплащане по действително добити сортименти. 

8.5. Краен срок за изпълнение дейността по ползване на дървесината  за всеки обект; 

1. Краен срок за сеч и извоз до временен склад:  21.12.2021г. 

2. Краен срок за транспортиране – 10.01.2022г. 

 8.6. Краен срок на договора е до 30.01.2022г. 

 

9. С НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД УТВЪРЖДАВАМ ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, СЪС 

СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ: 
1. Препис от заповедта за откриване на тръжната сесия; 

2. Заявление за участие – образец; 

3. Условия за провеждане на търга за всеки обект с включени в тях: 

- изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите; 

- списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите; 

- основанията за декласиране на кандидат/участник; 

- ред за провеждане на търга с явно наддаване; 

- класиране на участниците и определяне на купувач. 

4. Проект на договор; 

5. Приложими декларации – по образец; 

6. Технологични планове с обозначени временни складове; 

7. Приложение №1, ведно с график за изпълнение ( приложение № 2). 

 

10. 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 търга: 

1. всички заповеди и покани, свързани с откриването, провеждането, изпълнението и 

прекратяването на процедурите; 

2. документациите за участие; 

3. разясненията, предоставени от ТП „ ДЛС Балчик” във връзка с търга; 

4. протоколите на комисиите за провеждане на търга; 

5. договорите, включително приложенията към тях; 

6. допълнителните споразумения за изменения на договорите по т. 5. 

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. 

 

11. Допълнителна информация: 
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Кандидатите желаещи да участват в явния търг могат да получават допълнителна информация в 

работно време на адреса на ТП „ДЛС Балчик“, както и на следните телефон, факс и електронен адрес: 

 
Териториално 

поделение 
Адрес Телефон Факс e-mail Лице за контакт 

ДЛС Балчик гр. Балчик- 9600, 
ул.“Черно море“ № 9 

0579/73223 0579/72039 dls.balchik@dpshumen.bg инж. К.Тодорова 
директор 

 

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 търга 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) 


