
 

 

1 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на земеделието и храните 

„Североизточно държавно предприятие” ДП – Шумен 

ТП „Държавно ловно стопанство Балчик“ 
Гр. Балчик, ул. „Черно море“ № 9, тел.0579/73223, факс 0579/72039 

 

З А П О В Е Д 

№ 31  

гр. Балчик, 28.02.2013 г. 

На основание чл. 15, ал. 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", във връзка с чл. 2, т. 2 и чл. 10. ал. 1 от същата наредба, във връзка с 

чл. 174, ал. 2 от ЗГ и Заповед № 44 / 19.02.2013 г. на директора на „Североизточно държавно 

предприятие" ДП - Шумен,                     

О Т К Р И В А М 

По реда на чл.15 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, определяне на изпълнител на дейности с предмет: 

„Почвоподготовка“, „Залесяване", „Попълване на култури", „Отглеждане на култури", 

„Отглеждане на млади насаждения - осветление" и „Подпомагане на естественото 

възобновяване" в ДГТ на ТП „ДГС Генерал Тошево", както следва: 

Обект № 1 – ТП „ДГС Генерал Тошево“: 

Позиц

ия  

 

Вид на дейността 

 

Мярка 

Количес

тво 

Срок за 

изпълнение 

Пределна 

цена в 

лева без 

ДДС 

Гаранц

ия за 

участие 

/лв./ 

ПОЧВОПОДГОТОВКА 

Направа на орни тераси –отдел-129-г дка 14 30.10.2013 г. 483,00 

Направа на орни тераси –отдел-113-и дка 9 30.10.2013 г. 310,50 

Маркиране на площта-отдел-129-г дка 5 30.10.2013 г. 44,13 

Направа на ръчни тераси с широчина 

60-70 см и дълбочина 25 см-отдел-129-

г 

100 л.м. 21,75 30.10.2013 г. 1252,27 

Ръчно почистване на площта за 

залесяване-отдел-1495-а 
дка 18 30.10.2013 г. 1017,76 

Ръчно почистване на площта за 

залесяване-отдел-113-и 
дка 12 30.10.2013 г. 678,51 

ЗАЛЕСЯВАНЕ 

Транспорт на посадъчен материал-

отдел-1495-а 
100 бр. 111,78 30.11.2013 г. 207,00 

Транспорт на посадъчен материал-

отдел-113-и 
100 бр. 52,20 30.11.2013 г. 97,75 

Транспорт на посадъчен материал-

отдел-129-г 
100 бр. 108,75 30.11.2013 г. 201,25 

Съхраняване на фиданки-отдел-1495-а 100 бр. 111,78 30.11.2013 г. 37,06 

Съхраняване на фиданки-отдел-113-и 100 бр. 52,20 30.11.2013 г. 17,31 

Съхраняване на фиданки-отдел-129-г 100 бр. 108,75 30.11.2013 г. 36,06 

1 

Садене на фиданки с меч на Колесов- 100 бр. 111,78 30.11.2013 г. 1219,79 

780 
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отдел-1495-а 

Садене на фиданки с меч на Колесов-

отдел-113-и 
100 бр. 52,20 30.11.2013 г. 569,63 

Садене на фиданки с меч на Колесов-

отдел-129-г 
100 бр. 108,75 30.11.2013 г. 1186,72 

ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ 

Транспорт на посадъчен материал-

отдел-1348-а 
100 бр. 13,66 30.04.2013 г. 20,70 

Транспорт на посадъчен материал-

отдел-1421-б 
100 бр. 4,35 30.04.2013 г. 6,90 

Транспорт на посадъчен материал-

отдел-1488-а 
100 бр. 13,66 30.04.2013 г. 20,70 

Транспорт на посадъчен материал-

отдел-1497-а 
100 бр. 31,05 30.04.2013 г. 47,15 

Транспорт на посадъчен материал-

отдел-2024-а 
100 бр. 26,70 30.04.2013 г. 40,25 

Транспорт на посадъчен материал-

отдел-133-с 
100 бр. 134,76 30.04.2013 г. 204,70 

Транспорт на посадъчен материал-

отдел-131-х 
100 бр. 49,06 30.04.2013 г. 74,75 

Транспорт на посадъчен материал-

отдел-128-2 
100 бр. 25,23 30.04.2013 г. 37,95 

Съхранение на фиданки-отдел-1348-а 100 бр. 13,66 30.04.2013 г. 4,53 

Съхранение на фиданки-отдел-1421-б 100 бр. 4,35 30.04.2013 г. 1,44 

Съхранение на фиданки-отдел-1488-а 100 бр. 13,66 30.04.2013 г. 4,53 

Съхранение на фиданки-отдел-1497-а 100 бр. 31,05 30.04.2013 г. 10,30 

Съхранение на фиданки-отдел-2024-а 100 бр. 26,70 30.04.2013 г. 8,85 

Съхранение на фиданки-отдел-133-с 100 бр. 134,76 30.04.2013 г. 44,68 

Съхранение на фиданки-отдел-131-х 100 бр. 49,05 30.04.2013 г. 16,26 

Съхранение на фиданки-отдел-128-2 100 бр. 25,23 30.04.2013 г. 8,37 

Садене на фиданки с меч на Колесов-

отдел-1348-а 
100 бр. 13,66 30.04.2013 г. 142,92 

Садене на фиданки с меч на Колесов-

отдел-1421-б 
100 бр. 4,35 30.04.2013 г. 44,67 

Садене на фиданки с меч на Колесов-

отдел-1488-а 
100 бр. 13,66 30.04.2013 г. 140,28 

Садене на фиданки с меч на Колесов-

отдел-1497-а 
100 бр. 31,05 30.04.2013 г. 324,86 

Садене на фиданки с меч на Колесов-

отдел-2024-а 
100 бр. 26,70 30.04.2013 г. 279,35 

Садене на фиданки с меч на Колесов-

отдел-133-с 
100 бр. 134,76 30.04.2013 г. 1409,91 

Садене на фиданки с меч на Колесов-

отдел-131-х 
100 бр. 49,05 30.04.2013 г. 513,18 

Садене на фиданки с меч на Колесов-

отдел-128-2 
100 бр. 25,23 30.04.2013 г. 263,97 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ( РЪЧНО) 

1-годишни-първи път-отдел-1298-б 100л.м 13,05 15.05.2013 г 152,03 

1-годишни-първи път-отдел-1309-а 100л.м 65,25 15.05.2013 г 760,16 

1-годишни-първи път-отдел-1331-а 100л.м 26,10 15.05.2013 г 304,07 

1-годишни-първи път-отдел-1338-а 100л.м 52,20 15.05.2013 г 608,13 

1-годишни-първи път-отдел-1342-а 100л.м 13,05 15.05.2013 г 152,03 

1-годишни-първи път-отдел-1384-а 100л.м 87,00 15.05.2013 г 1013,55 

3-годишни-първи път-отдел-1348-а 100л.м 30,45 15.05.2013 г 354,74 

3-годишни-първи път-отдел-1383-б 100л.м 39,15 15.05.2013 г 456,10 

3-годишни-първи път-отдел—1421-б 100л.м 13,05 15.05.2013 г 152,03 

3-годишни-първи път-отдел-1488-а 100л.м 26,10 15.05.2013 г 304,07 

1-годишни-втори път-отдел-1298-б 100л.м 13,05 31.07.2013 г 152,03 
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1-годишни- втори път-отдел-1309-а 100л.м 65,25 31.07.2013 г 760,16 

1-годишни- втори път-отдел-1331-а 100л.м 26,10 31.07.2013 г 304,07 

1-годишни- втори път-отдел-1338-а 100л.м 52,20 31.07.2013 г 608,13 

1-годишни- втори път-отдел-1342-а 100л.м 13,05 31.07.2013 г 152,03 

1-годишни- втори път-отдел-1384-а 100л.м 87,00 31.07.2013 г 1013,55 

3-годишни-втори път-отдел-1348-а 100л.м 30,45 31.07.2013 г 354,74 

3-годишни- втори път-отдел-1383-б 100л.м 39,15 31.07.2013 г 456,10 

3-годишни- втори път-отдел—1421-б 100л.м 13,05 31.07.2013 г 152,03 

3-годишни- втори път-отдел-1488-а 100л.м 26,10 31.07.2013 г 304,07 

1-годишни-трети път-отдел-1298-б 100л.м 13,05 30.09.2013 г 152,03 

1-годишни- трети път-отдел-1309-а 100л.м 65,25 30.09.2013 г 760,16 

1-годишни- трети път-отдел-1331-а 100л.м 26,10 30.09.2013 г 304,07 

1-годишни- трети път-отдел-1338-а 100л.м 52,20 30.09.2013 г 608,13 

1-годишни- трети път-отдел-1342-а 100л.м 13,05 30.09.2013 г 152,03 

1-годишни- трети път-отдел-1384-а 100л.м 87,00 30.09.2013 г 1013,55 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ 

Осветление –изсичане на издънки с 

ръчни инструменти-отдел-1225-а 
дка 11 15.11.2013 г. 529,31 

Осветление –изсичане на издънки с 

ръчни инструменти-отдел-1556-д 
дка 5 15.11.2013 г. 242,21 

Осветление –изсичане на издънки с 

ръчни инструменти-отдел-1661-1 
дка 5 15.11.2013 г. 240,59 

Осветление –изсичане на издънки с 

ръчни инструменти-отдел-1662-1 
дка 8 15.11.2013 г. 384,95 

Осветление –изсичане на издънки с 

ръчни инструменти-отдел-1764-б 
дка 15 15.11.2013 г. 721,78 

Осветление –изсичане на издънки с 

ръчни инструменти-отдел-1793-а 
дка 10 15.11.2013 г. 481,19 

Осветление –изсичане на издънки с 

ръчни инструменти-отдел-1510-а 
дка 19 15.11.2013 г. 914,26 

Общо за  позиция № 1: 26048,01 

 ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ  

Транспорт на посадъчен материал-

отдел-158-б 
100 бр. 4.00 30.04.2013 г. 6.10 

Транспорт на посадъчен материал-

отдел-92-2 
100 бр. 20.00 30.04.2013 г. 31.05 

Транспорт на посадъчен материал-

отдел-92-6 
100 бр. 55.00 30.04.2013 г. 82.80 

Съхранение на фиданки-отдел-158-б 100 бр. 4.00 30.04.2013 г. 1.33 

Съхранение на фиданки-отдел-92-2 100 бр. 20.00 30.04.2013 г. 6.63 

Съхранение на фиданки-отдел-92-6 100 бр. 55.00 30.04.2013 г. 18.24 

Садене на фиданки с меч на Колесов-

отдел-158-б 
100 бр. 4.00 30.04.2013 г. 41.85 

Садене на фиданки с меч на Колесов-

отдел-92-2 
100 бр. 20.00 30.04.2013 г. 229.08 

Садене на фиданки с меч на Колесов-

отдел-92-6 
100 бр. 55.00 30.04.2013 г. 629.96 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ( РЪЧНО) 

3-годишни-първи път-отдел-158-б 100л.м 13.20 15.05.2013 г 119.61 

3-годишни-първи път-отдел-92-2 100л.м 65.00 15.05.2013 г 671.87 

3-годишни-първи път-отдел—92-6 100л.м 175 15.05.2013 г 1808.89 

3-годишни-втори път-отдел-158-б 100л.м 13.20 31.07.2013 г 119.61 

3-годишни-втори път-отдел-92-2 100л.м 65.00 31.07.2013 г 618.67 

3-годишни-втори път-отдел—92-6 100л.м 175 31.07.2013 г 1665.66 

ПОДПИОМАГАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ 

Изсичане на подлес и храсти с ръчни 

инструменти-отдел 35-н 
дка 43 15.11.2013г. 2910.61 

2 Изсичане на подлес и храсти с ръчни дка 134 15.11.2013г. 9070.26 

540 
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инструменти-отдел 37-е 

Общо за  позиция № 2: 18032,20  

1.1. Посочените, за съответните дейности количества, oт дадена позиция на всеки един 

обект са прогнозни. При разлика между действително извършената дейност от съответната позиция 

и количества посочените в настоящата заповед, заплащането ще се извършва, по действително 

установено количество, отразено в предавателно-приемателния протокол по единична цена, 

отразена в Приложение № 1 - неразделна част от договора за изпълнение. 

2. Вид на процедурата - Открит конкурс по реда на чл.15, във връзка е чл.10, ал.1 и чл. 12, 

ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии 

- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недьрвесни горски продукти. 

3. Предмет и обект на процедурата: Възлагане на дейности на територията на ТП ДГС 

„Генерал Тошево". Обект № 1, отдели: 129 „г“; 113-„и; 1495„а“;1348„а“;1421„б“;1488“а“; 1497“а“ ; 

2024“а“; 133“с“; 133“х“; 128“2“; 92“2“;92“6“; 158“б“; 1298“б“; 1309“а“; 1331“а“; 1338“а“; 1342“а“; 

1384“а“; 1225“а“; 1556“д“; 1661“14; 166241“; 1764“б“; 1793“а4; 1510“а“; 35“н“;374е“, вид на 

дейността: Почвоподготовка, Залесяване и попълване на култури, отглеждане на горски култури, 

отглеждане на млади насаждения, подпомагане на естественото възобновяване. 

4. Цената на документацията за участие в открития конкурс е 50 /петдесет/ лв. без ДДС, 

като същата се заплаща в касата на ТП ДГС „Генерал Тошево" или по следната банкова сметка на 

териториалното поделение всеки работен ден до 15.30 часа за времето до последния работен ден 

предхождащ деня на провеждане на процедурата включително както следва: 
4.1. За Обект № 1 ТП ДГС „Генерал Тошево" - по сметката на стопанството: IBAN: 

BG17CECB979010C7658600, BIC: CECBBGSF, при Банка: „ЦКБ“ АД 

Документацията може да бъде получена от деловодството на стопанството всеки работен 

ден до 15.30 часа за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на 

процедурата включително, след представяне на вносна бележка. 

5. Условията за допускане на кандидатите до участие - съгласно посочените в 

документацията за реда и начина на провеждане на конкурса. 

6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа, за 

времето до последния работен ден предхождаш деня на провеждане на процедурата включително, в 

присъствието на представител на съответното ТП и след представяне на документ за закупена 

документация за участие в открития конкурс. 

7. Класирането на предложенията и тяхната оценка ще се извърши въз основа на следния 

критерий: Предложена най-ниска цена за извършване на възложената дейност за съответната 

позиция от даден обект. 

7.1. При предложена изключително ниска цена (когато офертата на кандидат съдържа 

предложение, което в зависимост от избрания критерий за оценка е с 30 или повече на сто по- 

благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията 

може да изисква от него подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване и определя 

срок за нейното представяне). 

8. Гаранцията за участие за обекта посочен в т. 1 от настоящата заповед се внася по 

съответната сметка на териториалното поделение всеки работен ден до 16.00 часа за времето до 

последния работен ден предхождащ деня на провеждане на процедурата включително катко следва: 

. 

8.1. За позицията от Обект № 1 ТП ДГС „Генерал Тошево" - по сметката на стопанството: 

IBAN: BG17CECB979010C7658600, BIC: CECBBGSF, при Банка: „ЦКБ“ АД 

Задължително условие: Гаранцията за участие следва реално да е постъпила по посочената 

сметка .на 16.00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на провеждането на тръжната 

сесия. 

9. Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от достигната обща 

стойност за съответната позиция от дадения обект; 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 
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9.1. Парична сума. внесена по сметката на Възложителя, като същата следва да бъде 

внесена преди подписване на договора както следва: 

9.1.1. За позицията от Обект № 1 ТП ДГС „Генерал Тошево" - по сметката на 

стопанството: IBAN: BG17CECB979010C7658600, BIC: CECBBGSF, при Банка: „ЦКБ“ АД 

Банкова гаранция, учредена в полза на Възложителя поотделно за всяка конкретна позиция 

се предоставя в оригинал при подписване на договора. 

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. 

10. До участие в процедурата се допускат чуждестранни и/или български юридически лица; 

търговци и ЕТ по смисъла на ТЗ, или техни обединения, закупили документация за обекта, внесли 

гаранция за участие, отговарящи на изискванията на: чл.235 и чл. 241 от Закона за горите и 

изискванията по условията за провеждане на конкурса, утвърдени с настояща заповед. 

11. Офертите на участниците в процедурата, оформени съгласно изискванията посочени в 

условията за провеждането й, се подават в деловодството на ТП „ДЛС Балчик", ул. „Черно 

море” № 9, гр.Балчик до 16.00 часа през работни дни за времето до последния работен ден, 

предхождащ деня на провеждането на тръжната сесия, включително за първа дата на конкурса, а 

при повторна дата - до 16,00 часа до последния работен ден. предхождащ деня определен за 

провеждане на същата включително. 

Задължително условие: Срок на валидност на предложенията - до сключване на 

договор. 

 

12. ЧАС, ДАТА И МЯСТО I1A ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

10,00 часа на 15.03.2013 год. 

Откритият конкурс ще се проведе в административната сграда на ТП „ДЛС Балчик", ул. 
„Черно море” № 9, гр.Балчик, 
 

13. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ВТОРАТА ДАТА НA КОНКУРСА. 

  10,00 часа на 20.03.2013 год. 

Втората дата на открития КОНКУРС ще се проведе в административната сграда на ТП „ДЛС 

Балчик", ул. „Черно море” № 9, гр.Балчик  
Конкурсът, на втората определена за това дата се провежда в следните случаи: 

- Когато за съответна позиция от обекта няма подадени оферти за участие. 

- Когато за съответна позиция от обекта има подадени оферти, но няма допуснат кандидат. 

С настоящата заповед на основание чл. 16 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 УТВЪРЖДАВАМ следната документация 

за участие в конкурса: 

1. Условия и ред на провеждане на процедурата, с включени в тях списък на документите, 

които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в конкурса, основания за 

отстраняване и критерии за оценка на офертите; 

2. Образец на ценово предложение; 

3. Проект на договор; 

4. Образец на декларации по конкурсните условия; 

5. Заявление за участие; 

6. Техническо задание за обекта; 

7. Копия на технологични планове и/или екипи на обектите. 
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