
 
 

З А П О В Е Д 
 

№ РД 24-61 / 17.11.2021 г. 
 

 

На основание чл. 112, ал. 1, т. 1, чл.114, ал.1  във връзка с чл. 95, ал.1 от Закона за 

горите  и  чл.2, т.1, чл.5, ал.1, т.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.3, чл.74, ал.1, ал.2, т.1 Раздел 

III „Продажба на дървесина чрез електронен търг“, от Наредба за условията и реда за 

възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска собственост и за 

ползването на дървесина и недървесни продукти  
 

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. Да се проведе електронен търг с наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от държавни горски територии, попадащи в обхвата на дейност 

на ТП Държавно горско стопанство Ботевград – „Северозападно държавно 

предприятие” ДП гр. Враца по категории и асортименти с начална цена без ДДС, с 

размер на гаранцията за участие и стъпка за наддаване, както следва: 

 

О
б

е
к
т
 

П
о

д
о

т
д

е
л

 

Д
ъ

р
в

е
с
е

н
 в

и
д

 

Сортимент 

Прогнозно 
количество  
дървесина 

за продажба 

Начална 
цена за 

продажба  
лв./пл.м3 

Начална 
цена за 

продажба 
лв./пр.м3  

Обща 
стойност 
лв. без 

ДДС 

  пл.м3 пр.м3 

2
2
1
0
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235х 

бб-сан. 

Трупи за бичене над 30см 3   90,00   270,00 

Трупи за бичене от 18 до 29см 7   80,00   560,00 

Средна III клас 1   60,00   60,00 

Средна-техн.д-на 2 3   20,00 60,00 

Дърва за горене 12 20   20,00 400,00 

дгл-сан. 

Трупи за бичене над 30см 4   100,00   400,00 

Трупи за бичене от 18 до 29см 3   90,00   270,00 

Средна III клас 1   60,00   60,00 

Дърва за горене 9 15   20,00 300,00 

гбр-сан. Дърва за горене 5 9   28,00 252,00 

236в 

бб 

Трупи за бичене от 18 до 29см 2   80,00   160,00 

Средна III клас 7   60,00   420,00 

Средна-техн.д-на 4 7   23,00 161,00 

Дърва за горене 51 85   23,00 1955,00 

брз Дърва за горене 6 11   23,00 253,00 

бк Дърва за горене 12 22   28,00 616,00 

здб Дърва за горене 11 20   28,00 560,00 

236г бб Дърва за горене 31 52   23,00 1196,00 

236з бб 
Средна-техн.д-на 2 3   23,00 69,00 

Дърва за горене 29 48   23,00 1104,00 

236и бб Трупи за бичене от 18 до 29см 10   80,00   800,00 



Средна III клас 5   60,00   300,00 

Средна-техн.д-на 3 5   23,00 115,00 

Дърва за горене 66 110   23,00 2530,00 

брз Дърва за горене 11 20   22,00 440,00 

трпл Дърва за горене 6 11   22,00 242,00 

237п 
см 

Трупи за бичене над 30см 1   100,00   100,00 

Трупи за бичене от 18 до 29см 8   90,00   720,00 

Средна III клас 4   60,00   240,00 

Средна-техн.д-на 5 8   23,00 184,00 

Дребна -техн.д-на 1 2   23,00 46,00 

Дърва за горене 45 75   23,00 1725,00 

бк Дърва за горене 11 20   28,00 560,00 

237р бк Дърва за горене 11 20   28,00 560,00 

Общо за обекта 389 566     17688,00 

 
 

Забележка: Посочените количества дървесина за обекта са прогнозни в плътен и 

пространствен кубически метър и отговарят на БДС. При разлики между действително 

добитите количества от съответното насаждение и посочените в настоящата 

документация, заплащането ще се извършва на действително добити количества по 

достигнатите единични цени по категории и aсортименти по БДС. Съобразно 

достигнатите при наддаването цени, пропорционално ще се изчисляват достигнатите 

единични цени на категориите и aсортиментите. Окачествяването на добитите 

асортименти ще се извършва по БДС. 

2. Вид на търга – електронен търг с наддаване. 

3. Он-лайн платформата (интернет адреса), на която ще се извършва търга е 

https://sale.uslugi.io/szdp. Достъпът до системата се осъществява съгласно разпоредбите 

на Тръжните регламенти за провеждане на онлайн търгове за продажба на дървесина 

при Северозападно държавно предприятие ДП – Враца. 

4. Определям гаранцията за участие под формата на парична сума в размер на 5 

(пет) %  от началната стойност на съответния обект, а именно: 

 За обект №22102 –  884.00 лв. / осемстотин осемдесет и четири  лв./ 

Гаранцията за участие се внася по банкова сметка на ТП„ДГС ” – Ботевград, ЦКБ 

АД – клон Етрополе, офис Ботевград, IBAN: BG24CECB979010D3338600;BIC: 

CECBBGSF  до  10.12.2021 г.  

 В случай, че гаранцията за участие не е реално постъпила по банковата 

сметка на ТП ДГС Ботевград до посочената в документацията крайна дата, 

участникът се отстранява от участие в търга. 

При внасяне на гаранция за участие в търга задължително се посочват следните 

данни:  

- ТП ДГС Ботевград, за участие в електронен търг с наддаване за продажба на 

стояща  дървесина на корен; 

- Номера на ОБЕКТА, за който се внася гаранцията за участие; 

- Наименованието на фирмата със задължително посочен ЕИК.    

5. Определям гаранция за изпълнение в размер на 10 (десет) % от достигнатата 

стойност на обекта.  

Гаранцията за изпълнение се внася по банков път по сметката на ТП„ДГС ” – 

Ботевград, ЦКБ АД – клон Етрополе, офис Ботевград, IBAN: 

BG24CECB979010D3338600;BIC: CECBBGSF.   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 Ботевград - 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.  

Когато определеният за купувач е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под 

формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие в СЗДП ДП, гр. Враца 

служи за частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение. 

Същият довнася разликата до 10 % от достигнатата цена без ДДС в ТП ДГС Ботевград. 

6. Определям стъпка за наддаване, по обекти, в размер на 1 % от началната цена 

на обекта без ДДС, както следва: 

 За обект № 22102  –  177 лв. / сто седемдесет и седем лв./ 

7. Срок за изпълнение на договора : 31.12.2022 г.  

  8. Начална стойност на обект №22102 – 17 688 лв. /седемнадесет хиляди, 

шестстотин осемдесет и осем лв./ без ДДС. 

9. Изисквания към участниците - до участие в търга се допускат юридически лица 

или еднолични търговци, които са регистрирани на електронната платформа на СЗДП 

ДП гр. Враца и отговарят на изискванията на чл. 18, ал.1, т.3, букви „а“-„и“ от Наредбата, 

за което се подава декларация по електронен път като сканиран документ или подписана 

по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Всеки участник, 

декларира, че отговаря на следните изисквания: 

а) не 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) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

в) не е в производство по ликвидация;  

г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на 

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество с директора на СЗДП ДП и съответното ТП; 

д) не е сключил договор с лице по чл.68 от Закон за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

ж) няма парични задължения към държавата и към СЗДП ДП гр. Враца, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган; 

з) е внесъл гаранция за участие; 

и) отговаря на техническите и квалификационните изисквания за извършване на 

дейността, определени в условията за провеждане на процедурата. 

Забележка: Изискванията на т. 9, букви: а), г), е), се отнасят за управителите или 

за лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или 

законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където 

участникът е регистриран.  

Когато участикът в търга е чуждестранно юридическо лице, изискуемите 

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

9.1. Участникът да е регистриран в публичния регистър по чл. 241 от Закона за 

горите, притежаващ удостоверение за регистрация за дейността „Добив на дървесина ” 

или „ Планиране и организация на добива на дървесина ”. 

10. Допуска се наемането на подизпълнители от спечелилия процедурата 

участник. 

Когато участник в електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен 

предвижда участие на подизпълнители, това се посочва в декларацията по чл. 74, ал. 3, 

като за всеки подизпълнител се декларират обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви 

„а“-ж“. Посочват се и ЕИК, номер на удостоверението за регистрация на участника и 

подизпълнителя/подизпълнителите в публичния регистър по чл.241 за съответната 

дейност. В този случай към офертата се прилага и декларация по чл. 18, ал. 1, т.3, букви 

от „а“ до „ж“ от настоящата заповед за всеки посочен подизпълнител.  

11. Обектът се намира в землищата на с. Трудовец и на гр. Ботевград, община 

Ботевград. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от публикуването на 

заповедта на интернет страницата на СЗДП ДП - Враца до 16,00 часа на 10.12.2021 г., в 



присъствието на служител на ДГС, след направена предварителна заявка в ТП ДГС 

Ботевград.  

   12. Условия и начин на плащане на цената:  

Купувачът заплаща авансова вноска от 20 (двадесет) на сто от достигнатата 

стойност за обекта, с вкл. ДДС по банкова сметка на ТП„ДГС ” – Ботевград, ЦКБ АД 

– клон Етрополе  , офис Ботевград, IBAN: BG24CECB979010D3338600;BIC: 

CECBBGSF, най – късно преди издаване на първия превозен билет за транспортиране на 

договорираната дървесина. След изчерпване на първоначално внесената авансова вноска 

купувачът прави нови вноски на база протоколите за кубиране на дървесина на временен 

склад за съответните подотдели. Съгласно предавателно-приемателен протокол за 

преминаване на собствеността върху добитата дървесина след заплащането й, 

продавачът в петдневен срок издава конкретна фактура. 

13. Документацията за провеждане на процедурата може да се изтегли 

безплатно от участниците от интернет страницата на „Северозападно държавно 

предприятие” ДП гр. Враца https://sale.uslugi.io/szdp  или да се закупи от участниците 

от касата на ТП ДГС Ботевград, гр. Ботевград, бул. «Цар Освободител» №26,  всеки 

работен ден от 8.30 часа до 16.00 часа до 10.12.2021 г. Цената  на документацията е 30,00 

лв. (тридесет лв.) без ДДС. 

14. За участие в търга участниците се регистрират и подават документи всеки ден 

до 23.59 часа на 12.12.2021 г., използвайки системата за участие в търга.   

15. Търгът ще се проведе чрез интернет системата за електронни търгове, както 

следва: 

Дата на провеждане: 14.12.2021 г.  Начален час: 10.00 часа 

15.1 При възникване на технически проблем от страна на продавача, по време на 

провеждане на търга, повторният електронен търг ще се проведе на 16.12.2021 г. от 10.00 

часа. 

16. Търгът се печели от участника, който първи потвърди най - висока цена. 

Протоколът от проведения търг да се обяви на мястото за обяви в ТП ДГС Ботевград и 

да се публикува на интернет страницата на “Северозападно държавно предприятие” 

ДП Враца в срок от три работни дни от утвърждаването му. 

17. Определям следните изисквания към участниците: 

17.1. Технически и квалификационни изисквания: 

           17.1.1.Да имат необходимия минимален брой техника / собствена, наета или 

придобита на друго основание /, осигуряваща извършване ползването на дървесина от 

съответния обект: 

             - моторни триони – 1 бр. за 1000 пл.куб.м. дървесина от обекта, за които се 

предоставят регистрационни талони с печати за преминал технически преглед; договор 

за наем, лизинг и др. 

             - специализиран трактор за извоз на дървесина , за който се предоставя 

регистрационен талон с печат за преминал технически преглед, договор за наем, лизинг 

и др. и/или товарeн автомобил за подвоз на дървесина  , за който се предоставят 

регистрационен талон  и талон за преминал технически преглед, договор за наем, 

лизинг.и др. и/или собствен или нает самарски обоз от минимум 5 бр. едрокопитни 

животни с паспорт издаден от БАБХ или Асоциация по коневъдство, договори за наем 

и др. 

В случай, че участникът разполага с друга специализирана техника за добив на 

дървесина  /„Харвестър“ / посочената по – горе техника не се изисква. За тази техника 

също се предоставя регистрационен талон с печат за преминал технически преглед, 

договор за наем, лизинг и др. 

17.1.2. Да разполагат с необходимите работници в бройки съответстващи на 

изискуемия минимален брой техника за изпълнение на услугата, назначени на трудови 

договори, регистрирани в НАП: 

- свидетелства за придобита правоспособност за работа с „преносима и 

стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 5 

https://sale.uslugi.io/szdp


от ЗРКЗГТ във вр. с чл. 230, ал. 3 от ЗГ - 1 брой; и/или  свидетелства за придобита 

правоспособност за управление на „специализирана и специална самоходна горска 

техника“ – категория Твк или Твк-Г; и/или свидетелства за придобита правоспособност 

за управление на „товарен автомобил“ , в зависимост от вида на техниката, представена 

от участника, за извоз и рампиране, удостоверяващи образованието и професионалната 

квалификация на работниците, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 3 от ЗРКЗГТ във вр. с чл. 230, ал. 

3 от ЗГ  

  - нает на трудов договор регистриран по чл. 235 от ЗГ лесовъд - 1 брой. 

 17.2. Да са преработили през предходната година в собствен обект по чл. 206 от 

ЗГ количества дървесина не по-малко от тези за обекта, за който участват, като 

изискването не се прилага за търговци, регистрирани в търговския регистър и регистъра 

на юридическите лица с нестопанска цел през годината на провеждане на процедурата. 

 17.3. Да представят саморъчно заверено копие от „Обобщена справка за 

количествата на постъпилата, преработената и експедираната дървесина“, за 

предходната година /2020 г./, като изискването не се прилага за търговци, регистрирани 

в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел през 

годината на провеждане на процедурата. 

18. С настоящата заповед, утвърждавам тръжната документация. Цялата 

документация по провеждането на процедурата да се съхранява на сайта на СЗДП ДП, 

гр. Враца в срок 3 (три) години след приключване изпълнението на договорите или след 

прекратяване на процедурата. На участниците в електронния търг, които желаят да си 

закупят документация, да се продават копия от утвърдената документация.  

19. Лице за контакти: инж. Стефан Стефанов – зам. директор при ТП ДГС 

Ботевград, тел 0887 40 15 02. 

Заповедта и документацията за участие в търга да бъдат публикувани на интернет 

страницата на СЗДП ДП гр. Враца, най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на 

документи за участие. 

Копие от заповедта да бъде връчено на Мария Николова - главен счетоводител на 

СЗДП ДП, гр. Враца - за сведение и на инж. Атанас Златков - зам. директор в СЗДП ДП, 

гр. Враца – за изпълнение.  

 

 

 

 

 

ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ               /п/ 

Директор на „Северозападно държавно предприятие”ДП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000 гр. Враца, бул. „Христо Ботев” № 2, ет.3, тел.: + 359 92 62 00 32, 

e-mail: szdp@abv.bg, dpvratsa@mzh.government.bg, web: www.szdp.bg 
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