
 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ 181 

 

гр. Шумен, 02.05.2019 г. 

 

На основание на основание чл. 67, ал. 2 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 във връзка с чл. 116, ал. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 172, ал. 3 от Закона за горите,  

чл. 46, т. 2, чл. 66, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, чл.69, чл. 75, ал. 1, т. 1 и чл. 76
а
 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 търг с явно наддаване за определяне на купувач и сключване на 10 (десет) 

годишен договор за предварителна покупко-продажба на прогнозно количество добита 

технологична дървесина, натоварена на превозно средство, от горски територии- държавна 

собственост на територията на „Североизточно държавно предприятие” ДП –Шумен по реда на 

чл. 75, ал. 1, т. 1, при условията на чл.75“а“, ал.2 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, „Наредбата“ наричана за краткост, 

разпределена по години и териториални поделения както следва: 

 

ТП ДГС, ТП ДЛС 

Количества и цени за 2019г. 
Прогнозно годишно количество за 

периода 2020-2028г. 

Твърда широколистна 

дървесина 
Твърда широколистна дървесина 

тона 
ед.цена, 

лв./тон 

обща 

начална 

цена, лв. 

тона 

технологична дървесина - 1 м. 0 0.00 0.00 
3000 

технологична дървесина - 2 м. 0 0.00 0.00 

ДГС Шумен 0   0.00 3000 

технологична дървесина - 1 м. 0 0.00 0.00 
2000 

технологична дървесина - 2 м. 0 0.00 0.00 

ДГС Върбица 0   0.00 2000 

технологична дървесина - 1 м. 300 85.00 25500.00 
3000 

технологична дървесина - 2 м. 0 0.00 0.00 

ДГС Смядово 300   25500.00 3000 

технологична дървесина - 1 м. 0 0.00 0.00 
3000 

технологична дървесина - 2 м. 0 0.00 0.00 

ДГС Нови Пазар 0   0.00 3000 

технологична дървесина - 1 м. 200 84.00 16800.00 
7000 

технологична дървесина - 2 м. 0 0.00 0.00 

ДЛС Паламара 200   16800.00 7000 



 

 

технологична дървесина - 1 м. 250 85.00 21250.00 
4000 

технологична дървесина - 2 м. 50 86.00 4300.00 

ДГС Преслав 300   25550.00 4000 

технологична дървесина - 1 м. 0 0.00 0.00 
4000 

технологична дървесина - 2 м. 0 0.00 0.00 

ДГС Търговище 0   0.00 4000 

технологична дървесина - 1 м. 200 85.00 17000.00 
4000 

технологична дървесина - 2 м. 0 0.00 0.00 

ДГС Омуртаг 200   17000.00 4000 

технологична дървесина - 1 м. 950 х 80550.00 
30000 

технологична дървесина - 2 м. 50 х 4300.00 

Североизточно ДП Шумен 1000   84850.00 30000 

Обща начална цена за 2019г. 84850.00 

 
* всички цени са без данък добавена стойност. 
*  продавачът се обвързва само с общото количество дървесина по договора – 1000 т. 

през 2019г. и по 30000 т. през следващите девет години от действието на дългосрочния 

договор, а разпределението по години, по териториални поделения и по размери, съгласно 

БДС е прогнозно. 

2. Предмет на търга: Определяне на купувач и сключване на дългосрочен договор за 10 

(десет) годишен период за продажба на прогнозно количество добита технологична дървесина, 

натоварена на превозно средство. 

Процедурата се провежда по реда на Раздел IV от Глава III на Наредбата и съгласно 

утвърден от директора на СИДП ДП график. 

3. Прогнозно количество на продаваната дървесина за срока на договора : 

3.1. През 2019г. (първата година от действието на договора) – общо 1000 тона; 

3.2. През периода от 2020г. до 2028г. – по 30000 тона/годишно. 

Прогнозните количества дървесина за всяка конкретна година от договора може да се 

различават с до ± 10% от посочените количества. 

4. Срок за изпълнение през първата година от действието на договора – 31.12.2019г. 

5. Срок на договора – 10 (десет) години, но не по-късно от 31.12.2028 година. 

6. За следващите 9 (девет) календарни години на договора с период 01.01. до 31.12. на 

съответната календарна година, ежегодно в срок до 31.01. на текущата година към договора се 

подписва допълнително споразумение, което съдържа: 

-  обектите, от които ще се закупува добитата дървесина, и цената на дървесината; 

-  актуализираната стойност на гаранцията за изпълнение на договора; 

- цените и обемите на дървесината по асортименти; 

За всяка следваща година цените на асортиментите или категориите дървесина се 

определят въз основа на анализите, чрез които е определена началната им цена при провеждане 

на процедурата, като се увеличават с процента на завишение, достигнат при провеждане на 

процедурата.  

7. Началната цена за провеждане на търга, под която кандидат не може да оферира, е в 

размер на 84850,00 лв. (осемдесет и четири хиляди осемстотин и петдесет) лева без включен 

ДДС.  

8. Мерната единица, определена за дървесината е тон, измерена на кантар на приемателния 

пункт на купувача; 

9. Мястото за получаване на дървесината през първата година от действието на договора е 

от франко натоварено на превозно средство от 4 (четири) на брой териториални поделения: ТП 

„ДГС Омуртаг“, ТП „ДГС Смядово“, ТП „ДГС Преслав“ и ТП „ДЛС Паламара“, а през 

следващите години от действието на договора - от франко натоварено на превозно средство от 

територията на 8 (осем) на брой териториални поделения: ТП „ДГС Върбица“, ТП „ДГС 

Смядово”, ТП „ДГС Шумен”, ТП „ДГС Преслав” ТП „ДЛС Паламара”,  ТП „ДГС Нови Пазар”, 



 

 

ТП „ДГС Омуртаг” и ТП „ДГС Търговище“. 

10. Определям стъпка за наддаване в размер на 850,00 (осемстотин и петдесет) лева. 

11. Плащането на продажната цена се извършва по сметка на съответното териториално 

поделение на „Североизточно държавно предприятие” ДП. 
11.1. При сключването на договора, купувачът заплаща авансово 20% (двадесет 

процента) от цената за обекта, достигната по време на търга. При плащане по банков път, 

авансовото плащане се удостоверява с представяне в съответното ТП „ДГС/ДЛС“ на надлежно 

заверен от банката платежен документ. 

11.2. Следващите плащания да се извършват, съгласно условията посочени в проекта на 

договора. 

12. Класирането на кандидатите ще се извършва по следния критерий - най- висока цена. 

Търгът се печели от участника, който предложи най-висока цена. Резултатите от проведения 

търг да се обявят на мястото за обяви в ЦУ на СИДП ДП Шумен и на интернет страницата на 

“Североизточно държавно предприятие”ДП - Шумен в срок три работни дни от 

утвърждаването на протокола за провеждането на търга. 

13. Определям вида и размера на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на 

договора както следва: 

13.1. Гаранцията за участие в търга е 5% (пет процента) от началната стойност на 

обявеното за продажба количество дървесина за 2019г., в размер на 4242,50 лв. (четири хиляди 

двеста четиридесет и два лева и петдесет стотинки) върху които не се начислява ДДС. 

Гаранцията следва да се представи от кандидатите във формата на парична сума, внесена по 

банкова сметка на СИДП ДП: IBAN: BG 77 DEMI 9240 1000 0508 39, BIC код: DEMIBGSF, 

при ТБ "Д Банк"АД, офис гр.Шумен, не по-късно от 16.00 часа на последния работния ден, 

предхождащ деня на провеждането на търга.  

Внесените гаранции за участие в търга се освобождават, респективно се задържат по реда 

и условията на чл. 31 и чл. 32 от „Наредбата”. 

13.2. Гаранцията за изпълнение на договора за първата календарна година е в размер на 

5% (пет процента) от достигнатата на търга обща стойност на сортимента „ТЕХНОЛОГИЧНА 

ДЪРВЕСИНА“. 

13.3. Гаранцията за изпълнение се предоставя по избор на спечелилия кандидат - в една 

от следните форми: парична сума внесена по сметка на СИДП ДП, или учредена в полза на 

СИДП ДП банкова гаранция, издадена от местна или чужда банка. 

13.4. Гаранцията за изпълнение за 2019 г. под формата на парична сума следва да е 

внесена при сключване на договора, а за всяка следваща календарна година от срока на действие 

на договора следва да бъде внесена от купувача до 31.01. на текущата календарна година след 

подписване на двустранно споразумение. 

13.5. Условията и сроковете за задържане, респективно освобождаване на гаранцията за 

изпълнение, както и заплащане на неустойките са уредени в условията на провеждане на 

процедурата и проектодоговора. 

14. Начин за актуализиране на стойността на гаранцията за изпълнение: 

14.1. Размерът на гаранцията за изпълнение след първата календарна година на действието  

на договора се определя до 31.01. и е в размер на 5% (пет процента) от общата актуализирана 

стойност на сортимента  „Технологична дървесина“, франко натоварена на превозно 

средство без вкл. ДДС за съответната календарна. 
14.2. Гаранцията за изпълнение, когато е внесена под формата на парична сума за първата 

година не се възстановява, а за всяка следваща година стойността й се актуализира до размера 

определен по т. 14.1. 

14.3. В случай, че гаранция за изпълнение е представена под формата на 

банкова такава и е със срок на действие  една (1) година, същата следва да бъде 

подновявана ежегодно до изтичане на срока посочен чл.77, ал.4 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. 
15. Цената на съответното количество дървесина от сортимента „ТЕХНОЛОГИЧНА 



 

 

ДЪРВЕСИНА“, предмет на продажбата през съответната календарна година се определя  както 
следва: 

15.1. Цената на сортимента „ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА“, се определя франко 

натоварена на превозно средство без вкл. ДДС; 

 15.2. Общата стойност на цялото количество „ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА“, 

натоварена на превозно средство без вкл. ДДС, за първата година от действието на договора, е 

достигната при провеждане на търга цена; 
15.3. За всяка следваща календарна година цената на сортимента „ТЕХНОЛОГИЧНА 

ДЪРВЕСИНА“, франко натоварена на превозно средство без вкл. ДДС се определят въз основа 

на анализите, чрез които е определена началната й цена при провеждане на процедурата, като се 

увеличава с процента на завишение, достигнат при провеждане на процедурата.   

15.4. При промяна на нормативната уредба относно начина на ценообразуването страните 

договарят нови продажни цени за съответната календарна година. 

16. Купувачът заплаща дървесината по сметка на съответното ТП ДГС, ДЛС на авансови 

вноски, както следва:  

16.1. 20% (двадесет процента) от предложената от него цена се заплаща авансово след 

сключване на договора и не по-късно от датата на издаване на първия по ред превозен билет за 

транспортиране на договорената дървесина от съответното насаждение от обекта за съответната 

календарна година. 

16.2. След получаването и транспортирането от купувача на първоначално платената 

авансово дървесина, за всяко следващо количество дървесина посочено в съответния 

предавателно-приемателен протокол, купувачът заплаща дължимата сума в срок не по-късен от 

един ден преди датата на транспортирането ѝ. При плащане по банков път, същото се 

удостоверява с представяне в стопанството на надлежно заверен от банката платежен документ. 

16.3. За добито определено количество дървесина от сортимента, ПРОДАВАЧЪТ 

уведомява КУПУВАЧА, и се изготвя  предавателно-приемателен протокол за кубиране на 

добитата дървесина, който се подписва от страните. 

16.4. В (3) тридневен срок от подписване на предавателно-приемателния протокол за 

кубиране, КУПУВАЧЪТ се задължава да преведе по сметката на съответното ТП ДГС, ДЛС 

сумата за добитото количество, посочено в протокола. 

16.5. Съгласно посочените количества по сортименти в предавателно–приемателния 

протокол за кубиране, ПРОДАВАЧЪТ издава, превозни билети, след представяне на документ 

от КУПУВАЧА, удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера 

на внесените от КУПУВАЧА вноски. 

16.6. До 31.01. на всяка следваща календарна година от действието на договора 

ПРОДАВАЧЪТ и КУПУВАЧЪТ подписват двустранно допълнително споразумение, в което 

определят актуалните цена на сортимента „Технологична дървесина“ франко натоварено на 

превозно средство без включено ДДС и размера на гаранцията за изпълнение по утвърдената с 

настоящата заповед методика. 

16.7. В 7 дневен срок от подписване на споразумението за съответната календарна година 

КУПУВАЧА заплаща авансово 20 % (двадесет процента) от посочената в него цена. 

16.8. След получаването и транспортирането от купувача на първоначално платената 

авансово дървесина за съответната календарна година, за всяко следващо количество дървесина 

ПРОДАВАЧЪТ уведомява КУПУВАЧА, и се изготвя предавателно-приемателен протокол за 

кубиране на добитата дървесина, който се подписва от страните. 

16.9. Посочено съответния предавателно-приемателен протокол количество се заплаща от 

купувачът в срок не по-късен от един ден преди датата на транспортирането ѝ. При плащане по 

банков път, същото се удостоверява с представяне в стопанството на надлежно заверен от 

банката платежен документ. 

16.10. Съгласно посочените количества в предавателно–приемателния протокол за 

кубиране, ПРОДАВАЧЪТ издава, превозни билети, след представяне на документ от 

КУПУВАЧА, удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на 

внесените от КУПУВАЧА вноски. 



 

 

Забележка: От датата на подписване на съответния предавателно-приемателен 

протокол върху Купувача преминава отговорността  по опазване на приетата на временен 

склад дървесина от незаконни посегателства, погиване и похабяване. 

16.11. Крайните срокове за транспортиране на заплатената и отсечена дървесина, като 

цяло, е до 30 дни след крайния срок за извоз, посочен в съответното позволително за сеч за 

даденото насаждение от обекта за съответната календарна година. 

17. Тръжната документация за участие в процедурата може да се изтегли от интернет 

страницата на Продавача– „Североизточно държавно предприятие“ ДП гр. Шумен на 

електронен адрес: “www.sidp.bg” без заплащане, или да се закупи от Продавача, провеждащ 

процедурата. 

17.1. В случай, че тръжните документи се закупуват, условията за заплащането им са както 

следва: 

17.2. Цената на тръжната документация е 15.00 лв. без ДДС. Същата се заплаща по 

банков – път по банковата сметка на „Североизточно държавно предприятие“ ДП гр. 

Шумен – IBAN: BG77DEMI92401000050839, BIC: DEMIBGSF, при Банка: Д Банк АД. 

- Тръжните документи да се получават от деловодството на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП гр. Шумен, след представяне на платежен документ за закупуването й. 

- Сроковете за закупуване и получаване на тръжни документи са до 16.00 часа на 

последния работен ден, предхождащ деня на провеждането на търга. Кандидатите сами 

избират начина на получаване на тръжната документация. 

18. За участие в търга с явно наддаване кандидатите се регистрират всеки работен ден до 

04.06.2019г. от 08,30 до 17,00 часа в деловодството на ЦУ на „Североизточно държавно 

предприятие” ДП - гр. Шумен, ул. „Петра” № 1. 

Присъствието на кандидатите или техни упълномощени представители при започване на 

процедурата е задължително. Пълномощникът представя нотариално заверено пълномощно от 

кандидата. 

19. Търгът с явно наддаване ще се проведе на 05.06.2019 г. в заседателната зала на 

административната сграда на ЦУ на „Североизточно държавно предприятие” ДП - гр. Шумен, 

ул. „Петра” № 1, от 10,00 часа. 

20. Участниците подават оферта за целия обект - предмет на договора. 

21. Общи изисквания към участниците за допускане до участие - съгласно условията на 

търга. 

22. Специфични изисквания към участниците за допускане до участие:  

22.1. Участниците следва да бъдат търговци, които могат да докажат наличие на собствени 

или закупени на лизинг мощности за преработка на дървесина в обект по чл. 206 ЗГ за 

количества, не по-малки от средно годишното количество посочено в процедурата, а именно – 

не по-малко от 30 000 пл. м. куб. дървесина .  

22.2. Участниците следва да притежават актуален документ за съответствие с 

международен стандарт издаден от независим орган по сертификация, свързан с дейности по 

преработка на дървесина. Документът следва да удостоверява, че кандидатът прилага някоя от 

системите по контрол върху произхода на дървесината и произвежданите продукти, или 

качеството на производствения процес и предлаганите продукти и услуги.   

22.3 Участниците, съгласно изискванията а чл. 75, ал. 2 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 следва да са подали заявление в СИДП ДП Шумен в срок 

до 01.10.2018г., в което да са посочени количеството дървесина която желаят да закупят 

разпределена по дървесни видове и сортименти. 

22.4. Участниците, в рамките на едногодишния срок, считано към датата посочена като 

краен срок за приемане на оферти за участие в процедурата не следва да имат „отрицателна 

търговска репутация“ свързана с виновно неизпълнение на сключени договори с ТП ДГС/ДЛС 

на СИДП ДП Шумен за извършване на  дейности по чл.10, ал.1 и договори за закупуване на  

дървесина по чл.46, и чл.75 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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 

06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 

02.12.2016г., изм., бр.55 от 07.07.2017г., в сила от 07.07.2017г., изм. и доп., ДВ бр.26 от 

29.03.2019г., в сила от 29.03.2019г.) 
23. В процедурата не се допуска участието на подизпълнители. 
24. С настоящата заповед утвърждавам документация за участие в търга, която съдържа: 

- обект, дейност, предмет на търга, срок за изпълнение и срок на договора; 

- изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите; 
- документи, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в търга; 

- основание за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в търга; 

- проект на договор; 

- заявление и образци на документи; 

- копие от заповедта за откриване на търга. 

- копие от график за продажба на добита дървесина от обекта, утвърден от директора на 

СИДП ДП, гр. Шумен. 

25. Нареждам заповедта и документацията да се публикуват на сайта на СИДП ДП най-

малко 30 дни преди крайния срок за подаване на офертите. 

26. Определям лице за контакти: инж. Живко Алексиев, началник отдел „Ползване от 

горите” в „Североизточно държавно предприятие” ДП – Шумен, тел. 054833305. 

27. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Ганев - зам. директор 

на СИДП ДП. 
 

 

 

 

 

 

  /П/ 

ДИРЕКТОР СИДП ДП-Шумен 

инж. Веселин Нинов 

 

 

 

 

 


