
 

 

З А П О В Е Д 

 

№ 100 

 

гр. Върбица, 20.07.2018 г. 

 

На основание чл. 4, ал. 1, т. 2,  чл. 46, т. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 5 и във връзка с чл. 74 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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 

16.11.2012 г., изм. и доп., бр. 96 от 02.12.2016 г.), и Заповед № 287/19.07.2018  г. на Директора 

на „Североизточно държавно предприятие” ДП – гр. Шумен 

НАРЕЖДАМ: 

         1.Да се проведе ЕЛЕКТРОНЕН търг по реда на чл. 74, във връзка с чл. 49 ал. 1, т. 5 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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 

16.11.2012 г., изм. и доп., бр. 96 от 02.12.2016 г.), за продажба на прогнозно количество 

стояща дървесина  на корен в Обект № 7-18-2018 отдели: 228-а, 228-г, намиращи се на 

територията на ТП „ДГС Върбица”, при следните условия: 

 

№ Обект 
Прогнозно к-во 

пл.м3 

Прогнозно к-

во пр.м3 

Обща начална цена 

в лв. без ДДС  

Стъпка на 

наддаване в лв. 

Гаранция за 

участие в лв. 

1 7-18-2018 1251 735 83311.00 1666.00 3332.00 

 Общо  Х Х Х Х 

 

2. Размерът на дадения вид сортимент дървесина и качество му са определени по 

български държавен стандарт /БДС/.  

Единичните цени на отделните сортименти се определят като достигнатата цена от 

спечелилия търга се разпределя пропорционално върху началните цени на добитите 

количества дървесина. 

 3. Гаранцията за участие за електронния търг за обект № 7-18-2018 е в размер на 

3332,00 лв. /три хиляди триста тридесет и два/, вносима единствено по банков път.  

ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ се предоставя единствено под формата на парична 

сума, платима по банкова сметка на ТП ДГС „Върбица” - гр. Върбица - IBAN: 

BG09CECB979010C7744201, BIC: CECBBGSF, при БАНКА: „ЦКБ” АД, КЛОН ГР. 

ТЪРГОВИЩЕ. 

 Гаранцията за участие следва да е постъпила реално по банковата сметка на ТП „ДГС 

Върбица” до  07.08.2018 г. 

При внасяне на гаранция за участие в търга, се попълва платежно нареждане, като 

задължително се посочват следните данни: 

- ТП „ДГС Върбица”, за участие в „ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ“ за продажба на прогнозно 

количество стояща дървесина на корен намираща се на временен склад; 

- номера на ОБЕКТА, за когото се внася гаранцията за участие; 

- наименование на фирмата-кандидат със задължително посочен ЕИК. 

 4. Стъпката за наддаване е парична сума в размер на 1666,00 лв. /хиляда шестстотин 

шестдесет и шест лева/. 

5. Кандидатите за участие могат  да извършват оглед на обекта от 09,00 часа до 16,00 

часа на всеки работен ден от обявяването на търга включително до втория работен ден преди 

провеждане му.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидата. 

 Огледът на обекта не е задължителен и не е условие за участие в електронния търг. 



 

6. Тръжните условия за провеждане на електронния търг могат да бъдат изтеглени от 

«ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА СИДП», а именно: https://sale.uslugi.io/sidp  

6.1. СРОКЪТ за подаване на документи за участие в електронния търг е до 23,59 часа 

на 07.08.2018 год.  

Не може да участва кандидат, който: 

а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

194 – 217; 219 – 260; 301 – 307; 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

б) е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност; 

в) е в производство по ликвидация; 

г) е свързано лице по смисъла по смисъла на § 1, т.15 от ЗПКОНПИ с директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, с директорите на териториалните 

му поделения или със други служители заемащи ръководна длъжност в организационната им 

структура; 

д) е сключил договор с лице по чл.68 от ЗПКОНПИ. 

е) е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

ж) има парични задължения към държавата, към „Североизточно държавно 

предприятие” ДП – гр. Шумен и териториалните му поделения, установени с влязъл в сила 

акт на компетентен държавен орган. 

з/ не е вписан в публичния регистър към Изпълнителна агенция по горите по чл. 241 от 

Закона за горите за съответната дейност. 

7. За участие в електронния търг кандидатите се регистрират в „ИНТЕРНЕТ 

ПЛАТФОРМАТА НА СИДП” чрез електронен подпис и подписване на декларация с него. 

Декларацията е публикувана в „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА СИДП”. 

До участие в търга се допускат юридически и физически лица, еднолични търговци или 

техни обединения, които: 

7.1.Отговарят на изискванията на чл. 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. 

7.2. С положения електронен подпис и декларацията кандидатите се  съгласяват с 

условията на тръжната процедура.  

Забележка: Декларацията се подава по електронен път от регистрираното физическо 

лице, представляващо кандидата, чрез електронният му подпис. В случаите, когато 

представляващите лица на даден участник са повече от едно лице, към електронно 

попълнената декларация лицето представя сканирани, като прикачени файлове, попълнени и 

подписани декларациите от останалите лица представляващи кандидата. Допълнителната 

декларация, която трябва да бъде подписана, сканирана и приложена към изискуемите 

документи може да бъде намерена в „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА СИДП” – раздел 

„допълнителни документи”. Комисията проверява служебно представителството на кандидата 

в ТР. 

8. За участие в електронния търг се прилагат и сканирани Документ за внесена гаранция 

за участие в търга, Декларация № 2 и Декларация № 3.       

 9. Когато кандидат в търга е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни 

обединения, документите, които са на чужд език се представят в официално заверен превод. 

Ако кандидатът е обединение, документите се представят за всяко юридическо или физическо 

лице, включено в обединението. 

10. Участникът следва да отговаря на следните технически  и квалификационни 

изисквания за извършване на ползването на дървесина, а именно: 

а) да има сключен договор, регистриран в НАП, с минимум 1 (един) лесовъд, 

регистриран за дейността  “планиране и организация на добива на дървесина”; 

Не се прилага, когато физическото лице,едноличния търговец или член на 

управителните органи на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността  

“планиране и организация на добива на дървесина”. 

б) да има наети с трудови договори, регистрирани в НАП, минимум 5 лица за 

извършване на добива в обекта, като  3 (трима) от тях следва да са правоспособни мотористи 

на моторни триони, за което се прилагат свидетелства за работа с БМТ и 2 /двама/ от тях  да 



 

са на относими длъжности за водачи на техника за извоз и рампиране, за което прилагат и 

свидетелство за правоуправление на съответната специализирана техника. 

в) да разполага с необходимия минимален брой техника, собствена, наета и/или на 

лизинг, осигуряваща извършване ползването на дървесина от съответния обект, а именно: 

• специализирана техника за извоз – 1бр. 

• специализирана техника за рампиране – 1бр. 

• бензиномоторни триони (БМТ) – 3 (три) бр.  

г) да има необходимият минимален брой лични предпазни средства (ЛПС) по количество 

и качество, съгласно заложената необходима за извършване на дейността техника (работно 

оборудване по смисъла на §1, т. 4 от ДР на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при 

използване на работното оборудване) които отговарят на изискванията на българското 

законодателство, съгласно ЗЗБУТ, Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания 

за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни 

средства на работното място и Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в 

горите и стандарта за горска сертификация; 

д) кандидатът в рамките на едногодишен срок, считано към датата на провеждане на 

електронния търг, не следва да има „отрицателна търговска репутация”, свързана с 

установено неизпълнение по приключени или прекратени договори, или неизпълнение на 

договорни задължения от всички ТП ДГС/ДЛС на СИДП ДП-гр.Шумен, в които е извършвал 

дейност по чл. 10 или покупка на дървесина по чл. 46 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. 

е) през 2017 г. да е преработил дървесина в плътни кубически метри, в количество не по-

малко от обявеното общо количество дървесина за обекта. 

Обстоятелствата по т.3. букви от „а” до „е” на етап „ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В 

ЕЛЕКТРОННОТО НАДДАВАНЕ“ от процедурата се заявяват в Декларация Образец № 2. 

 11. Документите за участие в търга се представят в електронен вариант в указания срок 

за регистрация в т. 6.1. 

 12. Допускането до участие в търга и начина на он-лайн наддаването са съгласно 

условията на електронния търг. 

 13. Електронният Търг ще се проведе на 09.08.2018 г. с начален час на наддаването 

1400 часа и край на наддаването 1410 часа в интернет платформата на СИДП, с електронен 

адрес: https://sale.uslugi.io/sidp 

ВРЕМЕВИ ИНТЕРВАЛ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Е 

10 /ДЕСЕТ /МИНУТИ, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ УДЪЛЖИ С ДО 10 МИНУТИ. 

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА МИНУТА ОТ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ 10 /ДЕСЕТ/ 

МИНУТЕН ВРЕМЕВИ ИНТЕРВАЛ ИМА НАДДАВАНЕ, ВРЕМЕТО ЗА НАДДАВАНЕ СЕ 

УВЕЛИЧАВА АВТОМАТИЧНО С ЕДНА МИНУТА. 

В СЛУЧАЙ, ЧЕ В ДОБАВЕНАТА ЕДНА МИНУТА ИМА НОВО НАДДАВАНЕ, 

ВРЕМЕТО СЕ УВЕЛИЧАВА АВТОМАТИЧНО С ОЩЕ ЕДНА МИНУТА. ТОВА МОЖЕ ДА 

СЕ ПОВТОРИ ОБЩО ДО 10 /ДЕСЕТ/ ПЪТИ. 

14. Гаранцията за изпълнение на договора за продажба на дървесина е в размер на 5 % 

/пет процента/ от достигнатата цена за обекта, и следва да бъде представена преди подписване 

на договора за покупко-продажба.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Гаранцията за изпълнение се внася по банков път по сметката на ТП 

ДГС „Върбица” - гр. Върбица - IBAN: BG09CECB979010C7744201, BIC: CECBBGSF, при 

БАНКА: „ЦКБ” АД, КЛОН ГР. ТЪРГОВИЩЕ или се представя под формата на банкова 

гаранция. Определеният за изпълнител участник, избира сам формата, под която да внесе 

гаранцията за изпълнение. 

Когато гаранцията за изпълнение е банкова гаранция, учредена в полза на ТП „ДГС 

Върбица“ – безусловна и неотменяема, същата се представя в оригинал при сключване на 

договора, като срокът й на действие следва да е не по-малък от един (1) месец след датата, 

посочена като крайна дата за изпълнение, съгласно проекта на договора. В представената 



 

банкова гаранция, трябва да е налице изрично изявление , че същата се освобождава само 

след писмено известие от Продавача. 

Купувачът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

15. Участникът (купувачът) обявен за спечелил търга за конкретната позиция, да 

сключи договор за покупко-продажба с директора на ТП „ДГС Върбица“, не по-късно от 

седем (7) дни, считано от датата на влизане в сила на заповедта за класиране на участниците и 

за определяне на купувач, или в същия срок от издаването на заповедта, ако е допуснато 

предварително изпълнение. Плащането от извършената дейност се осъществява по банков 

път, по сметката на ТП „ДГС Върбица“, съгласно тръжните условия и клаузите от проекта на 

договора. 

16. Към датата на  сключването на договора, купувачът заплаща авансово 20 % (двадесет 

процента) от цената достигната по време на търга. При плащане по банков път, авансовото 

плащане се удостоверява с представяне в ТП „ДГС Върбица“ на надлежно заверен от банката 

платежен документ. 

17. Следващите плащания да се извършват, съгласно условията за провеждане на 

процедурата и  проекта на договора по споразумение между Продавача и Купувача. 

18. Прехвърлянето на  собствеността върху дървесината  и получаването й, се 

осъществява  след нейното заплащане по действително добити количества и сортименти, 

съгласно предавателно-приемателните протоколи за кубиране на дървесината и въз основа на 

издадена от ТП „ДГС Върбица“ фактура. 

20. Краен срок за изпълнение: до 20.12.2018 г. 

21. С настоящата заповед утвърждавам тръжна документация, със следното 

съдържание: 

21.1. Препис от заповедта за откриване на търга; 

21.2. Условия за провеждане на търга  

21.3. Проект на договор; 

21.4. Декларации – по образец; 

21.4. Копия на технологични планове за добив на дървесина. 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП гр. Шумен. 

Определям лице за контакт : 

1. Красимир Христов – системен администратор на СИДП – тел. 0879019650 

2. инж. Росен Ст. Русинов – зам.директор на ТП ДГС Върбица – тел. 0888144494 

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Росен Ст. Русинов -

зам.директор и Цветелина Христова – ръководител счетоводен отдел – главен счетоводител 

на ТП „ДГС Върбица“. 

 

 

 

 

 

 

инж. Хълми АМЗА  /П/ 

/Директор на ТП „ДГС  Върбица“/ 

 

 

 

 


