
М ИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
"СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"

З А П О В Е Д  

№ РД 13-93 

гр. Враца, 08.02.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 46, т. 1, чл. 49,*ал. 1, т. 5 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 не дървесни горски продукти /Обн. ДВ. 
бр.96 от 06.12.2011г. с поел. изм. и доп., бр. 96 от 02.12.2016?./

НАРЕЖДАМ:

1. Да се проведе ЕЛЕКТРОНЕН търг по реда на чл. 49, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 74 от 
НУРВИДГТ, за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в обект № 18518, 
отдел 138, подотдели “л, ф, у” , намиращ се на територията на ТП ДГС ЧИПРОВЦИ при 
следните условия:
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138 у бк 8 41,00 6 41,00 52 40,00 66 40,21 2654.00 40,21

12492 625 150

138 ф бк 6 41,00 1 41,00 46 40,00 53 40,13 2127,00 40.13

138 л
здб 20 43,00 3 43,00 141 42,00 164 42,14 6911,00 42.14

гбр 20 40,00 20 40,00 800.00 40,00

0ВЩ 0 ЗА Отдела 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 43,00 3 43,00 161 41,75 184 41,91 7711,00 41,91

ОБЕКТ 18518 I 0 0,00 0 0,00 0 0.00 0 0,00 34 42,18 10 41,60 259 41,09 303 41,23 12492,00 41,23

2. Размерът на дадения вид категория дървесина и нейното качество 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 в електронния търг за обект № 18518 е в размер на 625,00 лв, 
вносима единствено по банков път.

Размерът на гаранцията за участие е определен в съответствие с чл. 9а, ал. 2 от Наредбата.
ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ се предоставя единствено под формата на парична сума, 

платима по банкова сметка на „Северозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Враца, а именно: 
IB AN: BG02FINV91501016410516, BIC: FINVBGSF, „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, 
клон гр. Враца.

ВАЖНО! Гаранцията за участие следва да е постъпила реално по банковата сметка на ЦУ 
на СЗДП ДП-Враца до 23.02.2018 г., включително. Ако сумата е постъпила по банковата 
сметка на СЗДП ДП след посочения срок, тева е основание за отстраняване на кандидата.

При внасяне на гаранция за участие в търга задължително се посочват следните данни:
- ТП ДГС ЧИПРОВЦИ, за участие в „ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ“ за продажба на стояща 

дървесина на корен;
Номера на ОБЕКТА, за който се внася гаранцията за участие;
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Наименованието на фирмата-кандидат със задължително посочен ЕИК.
4. Стъпката за наддаване е определена в съответствие с чл. 55, ал. 4 от Наредбата - парична 

сума в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева.
5. Кандидатите за участие могат да извършват оглед на обекта от 09.00 часа до 16.00 часа 

всеки работен ден от обявяването на търга включително до втория работен ден преди 
провеждането 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 СЗДП ДП“, а именно: https://sale.uslugi.io/szdp.
6.1. СРОКЪТ за подаване на документи за участие в електронния търг е, както следва:

до 23,59 часа на 25.02.2018 г.
•■V,

6.2. 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 на & 1, т.1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с 

директора на СЗДП ДП и на съответното ТП ДГС/ДЛС;
д/ е сключил договор с лице по чл.21 от ЗПУКИ;
ж/ има парични задължения към държавата, към СЗДП ДП, гр. Враца и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган
з) не е вписан в публичния регистър към Изпълнителната агенция по горите по чл.235 

и/или чл.241 от Закона за горите за съответната дейност.
7. За участие в електронния търг кандидатите се регистрират в „ИНТЕРНЕТ 

ПЛАТФОРМАТА НА СЗДП ДП“ чрез електронен подпис и подписана с него Декларация по 
образец № 1, за липсата на обстоятелства по чл. 58, ал. 1, т. 3 от наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ и 
че кандидатът е запознат с условията за провеждане на търга и приема условията от проекта на 
договора за покупко-продажба на стояща дървесина на корен.

Декларацията е публикувана в „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА СЗДП ДП“.
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.З от НУРВИДГТ.
Изискванията на чл.58, ал.1, т.З от НУРВИДГТ се отнасят за управителите или за лицата, 

които представляват кандидата, съгласно Търговския закон или законодателството на държава- 
членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, където кандидатът е регистриран.

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 СЗДП ДП“ - раздел „Допълнителни документи“. Комисията 
проверява служебно представителството на кандидата в ТР.

8. Към декларацията за участие в електронния търг се прилага и:
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8.1. Документ за внесена гаранция за участие в търга.
8.2. Декларация за ЕИК по образец № 2;
8.3. Декларация за технически възможности по образец № 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. При подписване на договор спечелилият участник представя доказателства, че:
10.1. Отговаря на техническите и квалификационни изисквания за извършване на ползването 

на дървесина, както следва:
а) 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) има наети с трудови договори, регистрирани в НАП, минимум 2 бр. лица за извършване 
на добива в обекта, като 1 бр. от тях да е правоспособен моторист на моторни триони, за което 
се прилагат свидетелства за работа с БМТ и 1 бр. тракторист, за което се прилага свидетелство 
за управление на горска и селскостопанска техника.

в) има необходимия минимален брой техника / собствена, наета или ползвана на друго 
основание /, осигуряваща извършване ползването на дървесина от съответния обект, а именно:

- моторни триони -  1 бр. - собствен /за което се предоставя регистрационен талон/, или 
нает /за което се представя договор за наем и регистрационен талон/, или ползван на друго 
правно основание /за което се прилага съответен документ за ползването и регистрационен 
талон/.

- трактор за извоз на дървесина - 1 бр. - собствен /за което се предоставя 
регистрационен талон с печат за преминал технически преглед/, или нает /за което се представя 
договор за наем и регистрационен талон с печат за преминал технически преглед/, или ползван на 
друго правно основание /за което се прилага съответен документ за ползването и регистрационен 
талон с печат за преминал технически преглед/ И Л И  - коне за подвоз -  2 бр. - собствени или 
наети, за което се предоставя паспорти, регистрационни талони, договори за наем и др.

10.2. Декларация -  по образец № 4, че ще спазва изискванията на регламент /ЕС/ 
№995/20 Юг. на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г.

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 онлайн наддаването са съгласно условията 
на електронния търг.

13. Електронния търг ще се проведе на 27.02.2018 г. с начален час на наддаването 11,30 
часа и край на наддаването 11,40 часа в интернет платформата на СЗДП ДП, с електронен адрес: 
https://sale.uslugi.io/szdp.

ВРЕМЕВИ ИНТЕРВАЛ ЗА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ 
ТЪРГ Е 10 /десет/ МИНУТИ.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА МИНУТА ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ВРЕМЕВИ 
ИНТЕРВАЛ ИМА НАДДАВАНЕ, ВРЕМЕТО ЗА НАДДАВАНЕ СЕ УВЕЛИЧАВА С ДО 5 
/ПЕТ/ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕДНОМИНУТНИ ИНТЕРВАЛА.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ В СЪОТВЕТНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕДНОМИНУТЕН ИНТЕРВАЛ 
ИМА НОВО НАДДАВАНЕ, ВРЕМЕТО СЕ УВЕЛИЧАВА СЪС СЛЕДВАЩИЯ.

ТЪРГЪТ ПРИКЛЮЧВА, КОГАТО В НЯКОЙ ОТ ПЕТТЕ /5-ТЕ/ ЕДНОМИНУТНИ 
ИНТЕРВАЛА НЯМА НАДДАВАНЕ ИЛИ В КРАЯ НА ПЕТАТА МИНУТА.
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14. Гаранцията за изпълнение на договора за продажба на прогнозни количества стояща 
дървесина на корен е в размер на 5% (пет процента) от достигнатата цена за обекта, и следва да 
бъде представена преди подписване на договора за покупко-продажба.

Гаранцията за изпълнение се внася по банков път по сметката на ТП ДГС ЧИПРОВЦИ: -  
IBAN BG 77 СЕСВ 9790 10G3 428501, BIC:CECBBGSF, при ЦКБ АЛ -  клон Монтана или се представя 
под формата на банкова гаранция. Определеният за купувач участник, избира сам формата, под 
която да внесе гаранцията за изпълнение. Когато гаранцията за изпълнение е банкова гаранция, 
същата трябва да е учредена в полза на ТП ДГС ЧИПРОВЦИ - безусловна и неотменяема и 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 нея да има запис, че същата се освобождава след изрично писмено известие от 
продавача. Купувачът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

15. Участникът (купувачът) обявен за спечелил търга за конкретния обект следва да 
сключи договор за покупко-продажба с директора на ТП ДГС ЧИПРОВЦИ не по-късно от 7 
(седем) дни, считано от датата на влизане в сила на заповедта за класиране на участниците и за 
определяне на купувач, или в същия срок от съобщаването на заповедта, ако е допуснато 
предварително изпълнение по реда и условията на АПК. Плащането се осъществява по банков 
път, по сметката на съответното ТП ДГС ЧИПРОВЦИ, съгласно тръжните условия и клаузите 
от проекта на договора.

16. Краен срок на изпълнение: до 31.12.2018 г.
17. С настоящата заповед утвърждавам тръжна документация, със следното съдържание:
17.1. Препис от заповедта за откриване на търга с явно наддаване;
17.2. Условия за повеждане на търга;
17.3. Проект на договор;
17.4. Декларации -  по образец.
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на „Северозападно държавно 

предприятие“, гр. Враца.
18. Определям лица за контакти:
1. инж. Иван Михайлов -  системен администратор на СЗДП ДП -  тел. 0882436443;
2. инж. Димитър Шишков -  заместник-директор на СЗДП ДП -  тел. 0888377091.
Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Димитър Шишков -  

заместник-директор на СЗДП ДП-гр. Враца и Иванка Пехливанова -  гл. счетоводител на СЗДП 
ДП-гр. Враца.

ЗАБЕЛЕЖКА:

ИНЖ. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ
Директор на „ Северозападно дъ]

ТБ/ПП
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