
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на земеделието и храните 

  “Североизточно държавно предприятие” ДП - Шумен 
гр.Шумен, ул.”Петра”№ 1 , тел./факс(054( 833 123; e-mail:dpshumen@mzh.government.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 102 

 

Шумен 13.03.2015 год. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 78, ал. 2, чл. 75, ал. 1, т. 2 предложение първо и чл. 

49, ал. 1, т. 1 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. 116 ал. 1, т. 2, от Закона за горите  

ОТКРИВАМ: 

Процедура по реда на чл. 55-65 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, за определяне на купувач и 

сключване на дългосрочен договор за продажба на стояща дървесина на корен от Държавни 

горски територии в териториалния обхват на „СИДП“ ДП Шумен. 

1. Вид на процедурата – търг с явно надаване по реда на Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ. 

2. Предмет и обект на процедурата: определяне на купувач и сключване на дългосрочен 

договор за продажба на стояща дървесина на корен от Държавни горски територии в 

териториалния обхват на „СИДП“ ДП Шумен – ТП „ДЛС Паламара“ за пет (5) годишен период, 

от отдели по действащ ЛУП/ГСПл., съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 3, т. 1 от Закона за 

горите, представляващо общ прогнозен средно годишен обем от 5716 пл. м. куб., 0. 9 процента 

(%) от годишния план на ползване на дървесина по ЛУП/ГСПл. СИДП ДП – гр. Шумен и 10 

процента (%) от годишния план на ползване на дървесина по ЛУП/ГСПл. на ТП „ДЛС 

Паламара“. 

2.1. За първата календарна година на договора, включваща периода от датата на сключване на 

договора до 31.12.2015 година, съставляващ 5716 пл.м. куб. от годишния план за ползване на 

дървесна на ТП „ДЛС Паламара“ за 2015 г., началната тръжна цена и количествата по дървесни 

видове и сортименти, са указани в приложение № 1 към настоящата заповед. Наддаването е  за 

цялото прогнозно количество от конкретната позиция на обекта. участие  и наддаване за 

конкретен сортимент от дадената позиция  не се допускат. Дървесината се получвава на 

временен склад съгласно приложените технологични планове и подписване на протокол; 

2.2 Определям стъпка на наддаване в размер на 1000.00 лв. 

2.3. За всяка от следващите 4 (четири) календарни години от действието на договора с период 

01.01 до 31.12., за съответната календарна година са и 10 процента (%) от годишния план на 

ползване на дървесина по ЛУП/ГСПл. на ТП „ДЛС Паламара“. 

3. Условията за допускане на кандидатите до участие търга са съгласно посочените в тръжната 

документация за реда и начина на провеждане на търга. 

4. Цената на документацията за участие е в размер на 50,00 лева без включено ДДС. 

Същата, се заплаща по банков път в следната б. с/ка на „СИДП“ ДП Шумен  IBAN: 

BG77DEMI92401000050839, BIC код: DEMIBGSF, при ТБ"Д Банк"АД, офис гр. Шумен. 

4.1. Сроковете за плащане и получаване на документицията за участие са, както следва: 

- за първата тръжна сесия в срок до 20.04.2015 г. 

- за втора тръжна сесия в срок до 24.04.2015 г. 

4.2. Тръжната документация се получава от деловодството на „СИДП“ ДП – гр. Шумен, на 

адрес: гр. Шумен, ул. „Петра“ №1.  

5. Гаранция за участие и гаранция за изпълнение: 

5.1. Определям гаранция за участие в размер на 20 023.40 лв.(двадесет хилядди и двадесет и 

три лева и четиредесет стотинки), която се внася, по банков път по следната б. с/ка на „СИДП“ 



ДП Шумен IBAN: BG77DEMI92401000050839, BIC код: DEMIBGSF, при ТБ"Д 

Банк"АД, офис гр.Шумен и следва реално да е постъпила преди деня определен за 

провеждане на търга, съответно за първата и за повторната дата.  

5.2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 10 (десет) % от достигнатата при търга за първата 

година стойност в парична сума или под формата на банкова гаранция, учредена в полза на 

продавача, с посочени стойности и срокове на валидност, съгласно тръжните условия. 

6. До участие в процедурата се допускат български и/или чуждестранни юридически лица – 

търговци по смисъла на ТЗ на Република България или съгласно законодателството на 

държавата, където търговецът е регистриран и отговарят на изискванията на чл. 241 от Закона за 

горите и: 

6.1. Отговарят на изискванията на чл. 75а, ал. 2 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ и са  

доказали наличие на собствени мощности на територията на Република България за преработка 

на дървесина или за употреба на дървесина в производството на електроенергия годишно в 

количества, в размер на 50   на сто от годишното количество, посочено в т. 2 от настоящата 

заповед,  

6.2. Отговарят на изискванията на чл. 58, ал. 1, т. 3, б.“а-ж“ от Наредба по чл. 95, ал. 1 от ЗГ. 

6.3. Закупили са тръжна документация, в срока посочен в настоящата заповед; 

6.4. Внесли са гаранция за участие; 

6.5. Изпълнили са условията за провеждане на търга, утвърдени с настоящата заповед. 

7. Заявленията на кандидатите за участие в търга, ведно с изискуемите документи, да бъдат 

представени и комплектувани, съгласно условията за провеждането му. Заявленията се подават 

от кандидатите лично, чрез законния им представител по регистрация в ТР или от изрично 

упълномощен представител, в деловодството на СИДП ДП – гр. Шумен, на адрес: гр. Шумен, ул. 

„Петра“ № 1 в срокове както следва: 

- за първата тръжна сесия в срок до 16.00 часа на 20.04.2015 г. 

- за втора тръжна сесия в срок до 16.00 часа на 24.04.2015 г. 

8. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА. 
Търгът да се проведе на 21.04.2015 г. от 11.00 часа в заседателната зала на административната 

сграда на СИДП“ ДП Шумен, на адрес: гр. Шумен, ул. „Петра“ №1, 

9. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА  ПОВТОРНИЯ ТЪРГ. 
Повторният търг да се проведе на 27.04.2015 г. от 11.00 часа в заседателната зала на 

административната сграда на СИДП“ ДП Шумен, на адрес: гр. Шумен, ул. „Петра“ №1, 

Повторният търг да се провежда в следните случаи: 

- Когато няма подадени оферти за участие. 

- Когато има подадени оферти, но в резултат на извършения преглед на докуменитте за 

допускане до участие, няма допуснат кандидат. 

10. Търга да се проведе по реда на чл. 55 и сл. от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ. 

11. За спечелил търга за дървесината от обекта се обявява участникът предложил най-висока 

цена. 

12. Заповедта за класиране на участниците и определяне на купувач, или за прекратяване на 

процедурата да се съобщи по реда на чл. 61 от АПК и да се публикува на интернет страницата на 

СИДП ДП Шумен, в тридневен (3) срок от утвърждаването на протокола от проведения търг с 

явно наддаване. 

13. Спечелилият процедурата участник при сключване на договора представя по свой избор 

гаранция за изпълнение в размер на 10 % от достигнатата при търга за първата година стойност в 

парична сума или чрез учредена банкова гаранция за същата сума, издадена от местна или чужда 

банка. 

14. При изпълненито на дългосрочния договор  се допуска  наемане на подизпълнители при 

хипотезата на чл. 75а, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата по чл.95, ал. 1 от ЗГ. Условията и изискванията 

на които трябва да отговарят подизпълнителите, са посочени в условията за провеждане на 

процедурата и в проекта на договора. 

15. Плащането да се осъществява, съгласно тръжните условия и клаузите от проекта на 

договора. 

16. С настоящата заповед утвърждавам тръжна документация, със следното съдържание: 

16.1. Препис от заповедта за откриване на търг с явно наддаване; 



16.2. Заявление за участие – образец; 

16.3. Условия за провеждане на търга с включени: 

- изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите; 

- основанията за декласиране на кандидат/участник; 

- ред за провеждане на търга с явно наддаване; 

- класиране на участниците и определяне на купувач; 

- методика за актуализация на гаранцията за изпълнение след първата година; 

- методика за актуализация на цената на стоящата дървесина на корен след първата година; 

- декларации – по образец. 

16.4. Проект на договор; 

16.5. Технологични планове с обозначени временни складове; 

17. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Кандидатите за участие в търга с явно наддаване могат да получават допълнителна информация в 

работно време на адреса на СИДП“ ДП Шумен, на адрес: гр. Шумен, ул. „Петра“ №1, или на 

обявените телефон факс и електронен адрес. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите служители от СИДП ДП 

Шумен и директора на ТП „ДЛС Паламара“.  

Заповедта да се публикува при срока и условията на чл. 76, ал. 1 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 

от ЗГ на интернет страницата на СИДП ДП – гр. Шумен и на ТП „ДЛС Паламара“ и да се 

постави на мястото за обяви и съобщения в административната сграда на ЦУ на СИДП ДП – гр. 

Шумен и ТП „ДЛС Паламара“. 

Заповедта на остование чл. 76, ал. 3 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ да се публикува в един 

централен ежедневник. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване при условията и по реда на АПК в 14-дневен срок 

от публикуването ѝ, чрез директора на СИДП ДП – гр. Шумен пред Министъра на земеделието и 

храните или чрез директора на СИДП ДП – гр. Шумен в 14-дневен срок от публикуването ѝ пред 

Административен съд – гр. Шумен. 

 

 

 

/П/ 

ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ 

Директор на СИДП ДП Шумен       

 

 

Приложение №1 

към   

Заповед № 102/13.03.2015 г. 

Сортимент 
Прогнозно количество 

дървесина за 2015 г., пл.куб.м. 

Начална цена 

лв./м3 без ДДС 

Обща цена за 2015 

г., лв. без ДДС 

  м3 лв./м3 лв. 

ИГЛОЛИСТНИ        

- ЕДРА --------------------------       

- Трупи за бичене от 18 до 29 см.       

втч Бял бор   55,00   

втч Черен бор   55,00   

- СРЕДНА -------------------------        

- Трупи за бичене от 15 до 17 см.       

втч Бял бор   40,00   

втч Черен бор   40,00   

- Други       

втч Обли греди   35,00   

втч Технологична дървесина   27,00   



- ДРЕБНА -------------------------        

втч Ритловици   35,00   

втч Саръци   30,00   

втч Технологична дървесина   27,00   

- ДЪРВА -------------------------        

втч Технологична дървесина   27,00   

втч ОЗМ   37,00   

втч Дърва   20,00   

ШИРОКОЛИСТНИ       

- ЕДРА -------------------------        

- Трупи за бичене > 30 см.       

втч Дъбови   75,00   

втч Тополови   45,00   

втч Липа   45,00   

втч Акация   45,00   

втч Церови   40,00   

втч Редки дървесни видове   40,00   

- Трупи за бичене от 18 до 29 см. 261   10442,00 

Дъбови /от отгледни и издънкови 

сечи 

9 
40,00 

360,00 

втч Церови 154 40,00 6160,00 

втч Тополови   45,00   

втч Липа 21 42,00 882,00 

втч Акация 10 36,00 360,00 

втч Други 8 40,00 320,00 

втч червен дъб 59 40,00 2360,00 

- СРЕДНА -------------------------        

- Трупи за бичене от 15 до 17 см.       

втч Дъбови 

 

40,00   

втч Церови   40,00   

втч Тополови   30,00   

втч Акация   36,00   

втч Липа   30,00   

втч Други   35,00   

- Технологична дървесина 317   10628,00 

втч Букова   40,00   

втч Дъбова 3 40,00 120,00 

втч Тополова   25,00   

втч Акациева 18 31,00 558,00 

втч Церова 58 40,00 2320,00 

втч Габър 62 40,00 2480,00 

втч червен дъб 76 31,00 2356,00 

втч Липа 51 25,00 1275,00 

втч Други 49 31,00 1519,00 

- Греди обли       

втч Акациеви   36,00   

втч Други   35,00   

- Минни подпори       

втч Акациеви   36,00   

втч Други   35,00   

- Колове за лозя - акация       

втч Акациеви   45,00   

- ДРЕБНА -------------------------        

- Технологична дървесина. 42   1320,00 

втч Букова   40,00   

втч Дъбова   40,00   

втч Тополова   25,00   



втч Акациева 8 31,00 248,00 

втч Церова   40,00 0,00 

втч Габър 8 40,00 320,00 

втч Липа 9 25,00 225,00 

втч Други 17 31,00 527,00 

- Мертеци       

втч Акациеви   40,00   

втч Други       

- Колове       

втч Други   40,00   

- ДЪРВА -------------------------        

- Технологична дървесина.       

втч Букова   40,00   

втч Дъбова   40,00   

втч Тополова   25,00   

втч Акациева   31,00   

втч Церова   40,00   

втч Други   31,00   

- ОЗМ       

втч Дъбови   40,00   

втч Церови   40,00   

втч Тополова   35,00   

втч Други   31,00   

- ДЪРВА 5096   177844,00 

втч Широколистни - меки   20,00   

втч Широколистни - твърди 3308 40,00 132320,00 

втч Акация 707 26,00 18382,00 

втч Липа 579 20,00 11580,00 

втч Други 502 31,00 15562,00 

Всичко  5716,00 X 200234,00 

 


