
 
 

З А П О В Е Д 
 

№ РД 24-80 / 19.11.2021 г. 
 

 

На основание чл. 112, ал. 1, т. 2, 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. 2, чл.46, т.2, по реда на чл. 66, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 5,  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 от временен склад на 

прогнозни количества дървесина добита от държавни горски територии, попадащи в обхвата на 

дейност на ТП Държавно горско стопанство Берковица – „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: 
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Сортименти 

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 

157 о 

 
бк 

Трупи фурнир 10  220,00  2200,00 

Трупи шперплат 40  190,00  7600,00 

22110-1 Трупи бичене над 30 см. 278  140,00  38920,00 

 

Трупи бичене от 18 до 29 см. 185  110,00  20350,00 

ОЗМ 70  100,00  7000,00 

Общо за подотдела  583    76070,00 

Общо за обекта 583    76070,00 

 

Забележка: Съотношението между отделните сортименти в партидите е прогнозно. 

Действителното съотношение зависи от наличността на временния склад в момента на товарене. 

Заплащането ще се извършва по единична цена за един пл. м. куб. от съответния сортимент от 

договора за покупко-продажба, по действително натовареното количество, описано в превозните 

билети. Крайните цени по асортименти по БДС ще се изчисляват на база достигната по време на 

наддаването обща стойност на партидата.  

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 № 20110, пакет 20110-1, – 3803,00 /три хиляди осемстотин и три лева/. 

Гаранцията за участие се внася по банкова сметка на ТП ДГС Берковица, а именно: IBAN: 

BG02CECB979010E7678700, BIC CECBBGSF, при „ЦКБ” АД –клон Монтана, гр.Берковица  

до 23:59 часа на 10.12.2021 г.  



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

ТП ДГС Берковица до посочените дата и час, участникът се отстранява от участие в търга. 

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

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

дървесина; 

- 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 5 (пет) % от достигнатата стойност на 

обекта.  

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

IBAN: BG02CECB979010E7678700, BIC CECBBGSF, при „ЦКБ” АД –клон Монтана, 

гр.Берковица, 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 Берковица- 

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 служи за пълно или частично изпълнение 

на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение. Същият довнася разликата до 5 % от 

достигнатата цена без ДДС по сметката на ТП ДГС Берковица. 

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

без ДДС, както следва: 

 За обект № 22110, пакет № 22110-1, в размер на - 761, 00 /седемстотин шестдесет и 

един/ лева. 

7. Срок за изпълнение на договора: 30.09.2022 г.  

  8. Началната стойност на обект № 22110, пакет № 22110-1 е в размер на 76070, 00 

/седемдесет и шест хиляди и седемдесет/ лева без ДДС. График и срок на доставка:  

 

ОБЕКТ № Отдел, 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ ОБЩО 

I II III IV 

22110, 

22110-1 

157 „о” 194 388 583 
 

583 

 

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“-„з“ 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; 

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. 

10. В настоящата процедура не се допуска се наемането на подизпълнители от спечелилия 

процедурата участник. 

11. Обектът се намира в землището на гр. Берковица, община Берковица. 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 Берковица.  

   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 Държавно горско стопанство Берковица, IBAN: 

BG02CECB979010E7678700, BIC CECBBGSF, при „ЦКБ” АД –клон Монтана, гр.Берковица, 

най – късно преди издаване на първия превозен билет за транспортиране на договорираната 

дървесина. Остатъкът от стойността се разпределя на авансови вноски, съобразно наличната на 

временен склад дървесина, подлежаща на закупуване. Стойността на експедираната дървесина не 

може да надвишава наличната към момента на товарене авансова вноска. В петдневен срок след 

експедицията на всяка партида, приета с предавателно-приемателен протокол за  добитата 

дървесина, съответното ТП издава конкретна фактура на база издадените превозни билети.  

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. 

14. За участие в търга участниците се регистрират и подават документи всеки ден до 23.59 

часа на 12.12.2021 г., използвайки електронната платформа за участие в търга.   

15. Търгът ще се проведе чрез електронната платформа за електронни търгове, както 

следва: 

Дата на провеждане: 14.12.2021 г.  Начален час: 12:00 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 12:00 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 Берковица 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. 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. 

17.2. Да представят собственоръчно заверено копие от „Обобщена справка за количествата 

на постъпилата, преработената и експедираната дървесина“, за предходната година /2020 г./. 

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.  

https://sale.uslugi.io/szdp


          19. Лице за контакти: Давид Луканов–юрисконсулт на ТП ДГС Берковица, тел: 0885166392. 

          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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