
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
      ,,СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП 

ТП ,,ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН”                                                                                       
  ул.,,Петра №1, ет.5, гр.Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, технически секретар, 

тел/факс 800 464, e-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg 
 

 
З А П О В Е Д 

 
№ 313 

 
гр. Шумен, 21.05.2020 год. 

 
 

На основание чл.2, т.2, чл.4, ал.1, чл.66, ал.1, т.2, ал.2, т.1 (търг с явно наддаване) и 
във връзка с чл. 69, ал.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 (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.), и Заповед за оправомощаване № 193/ 21.05.2020 год. на 
Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП – гр. Шумен 

 
НАРЕЖДАМ: 

         1.Да се проведе явен търг по реда на чл.55-63, 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.), за продажба на действително добито 
количество дървесина намираща се на временен склад, по сортименти за обект 1 намиращи се 
на територията на ТП  ДГС Шумен, при следните условия:  
 

Обект № Действително 
добито 

количество 
в тон 

Обща начална цена 
в лв. без ДДС 

Стъпка 
на наддаване в лв. 

Гаранция за 
участие в лв. 

Цена на тръжната 
документация в лв. 

1 142 9940,00 497,00 99,40 10 
 
2. Размерът на дадения вид сортимент дървесина и качество му са определени по български 

държавен стандарт /БДС/.  
Единичните цени на отделните сортименти се определят като достигнатата цена от 

спечелилия търга се разпределя пропорционално върху началните цени на добитите 
количества дървесина. 

3. Гаранцията за участие в търга за всеки конкретен обект, посочена в т.1, е вносима 
единствено по банков път.  

4. Гаранцията за участие, посочена в т.1  от настоящата заповед, се представя под 
формата на парична сума и се превежда само по банков път. Сумата по внесената гаранция за 
участие за съответния обект следва да е постъпила по посочената от продавача сметка, до края 
на работното време на последния работен ден предхождащ деня на провеждане на 
процедурата включително по сметката на ТП  ДГС Шумен: IBAN: 
BG90CECB9790010I4728400, BIC: CECBBGSF, при Банка: Централна Кооперативна 
Банка АД, клон гр. Шумен. 



 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ: Гаранцията за участие се внася единствено под 
форма на парична сума, внесена по сметка на ТП  ДГС Шумен. Гаранцията за участие 
следва реално да е постъпила по посочената сметка до края на работния ден, 
предхождащ деня, определен за провеждане на търга, включително. 

 При внасяне на гаранция за участие в търга, се попълва платежно нареждане, като 
задължително се посочват следните данни: 

- ТП  ДГС Шумен, за участие в търг с явно наддаване за продажба на действително 
добито количество дървесина намираща се на временен склад; 

- номера на ОБЕКТА, за когото се внася гаранцията за участие; 
- наименование на кандидата, със задължително посочен ЕИК. 
4. Стъпката за наддаване за всеки конкретен обект е парична сума в размер посочен в 

т.1. 
5. Кандидатите за участие могат  да извършват оглед на обекта от 09,00 часа до 16,00 

часа на всеки работен ден от обявяването на търга включително до втория работен ден преди 
провеждане му. Разходите за огледа са за сметка на кандидата. Огледът на обекта не е 
задължителен и не е условие за участие в търга. 

6. Документацията за участие в процедурата е предоставена безплатно на интернет 
страницата на ТП  ДГС Шумен от следният линк: www.dgsshumen.sidp.bg  или от интернет 
страницата на „Североизточно държавно предприятие: www.sidp.bg. 

6.1. Документацията за участие може да бъде закупена от деловодството на ТП ДГС 
Шумен на цена от 10,00 лв. /десет лева/ без ДДС, на административен адрес на ТП ДГС 
Шумен: гр. Шумен, ул.“Петра“ №1, ет.5. 

6.2. СРОКЪТ за подаване на документи за участие в търга е посочен в тръжните 
условията за участие и в настоящата заповед за откриване. 

7.До участие в търга се допускат търговци, които: 
7.1. Са внесли гаранция за участие за съответния обект в срока, в размера и под формата 

определена от Възложителя,  
7.2 Отговарят на изискванията на чл. 58, ал.1, т.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 (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.) а имено: 

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 допълнителните разпоредби на 

ЗПКОНПИ с директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, с 
директорите на териториалните му поделения или със други служители заемащи ръководна 
длъжност;  

д) не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ.  
е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  
ж) няма парични задължения към държавата и „Североизточно държавно предприятие“ 

ДП гр. Шумен и териториалните му поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен 
държавен орган. 

7.3. Са изпълнили  изискванията на разпоредбата на чл.47, ал.6 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.)., а именно: да е преработил през 
предходната година, количеството дървесина в обем не по-малък от 180,00 пл. м. куб или 
150,00 тона в собствен обект за преработка на дървесина по реда на чл.206 от Закона за 
горите, при съобразяване с изключенията на разпоредбата на чл.47, ал.6 предложение 
последно от горе цитираната наредба. 



 

Забележка: Изискванията по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за 
горите се отнасят за управителите или за лицата, които представляват кандидата, съгласно 
Търговския закон или за законодателството на държава – членка на ЕС, или на друга страна по 
Споразумението за Европейско икономическо пространство, където кандидатът е 
регистриран. 

8.На основание чл.69, ал.1, предложение последно 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.) при участие в търга НЕ СЕ ДОПУСКА 
ПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

9. Когато участникът в търга е чуждестранно юридическо лице, или техни обединения, 
документите, които са на чужд език се представят в официално заверен превод. Ако 
кандидатът е обединение, документите се представят за всяко юридическо лице, включено в 
обединението. 

10. При продажбата на добита дървесина не се изисква купувачите да бъдат вписани в 
публичните регистри по чл. 235 и чл.241 от  Закона за горите. 

11. Документите за участие в търга се представят, в деловодството на ТП  ДГС Шумен, 
на административен адрес на ТП ДГС Шумен: гр. Шумен, ул.“Петра“ №1, ет.5; в срок до 16,00 
часа на последния работен ден предхождащ датата на провеждане на търга. 

12. Търга ще се проведе на 11.06.2020 год. с начален час на провеждане 10,00 часа в 
административната сграда на ТП  ДГС Шумен на адрес: гр. Шумен, ул.“Петра“ №1, ет.4 

13. Гаранцията за изпълнение на договора е 5% от достигнатата обща стойност за 
съответния обект. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на парична сума или 
банкова гаранция, като спечелилият търга сам избира формата, под която да внесе гаранцията 
за изпълнение: 

13.1. Парична сума, внесена по сметка на Продавача, като същата следва да бъде 
внесена преди подписване на договора по сметката на ТП  ДГС Шумен IBAN: 
BG90CECB9790010I4728400, BIC: CECBBGSF, при Банка: Централна Кооперативна 
Банка АД, клон гр. Шумен. 

13.2. Банкова гаранция, учредена в полза на ТП  ДГС Шумен. Когато гаранцията за 
изпълнение е банкова гаранция, учредена в полза на ТП  ДГС Шумен - безусловна и 
неотменяема, същата 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 в проекта на 
договора, като крайна дата за изпълнение на договора. В представената банкова гаранция, 
трябва да е налице изрично изявление, че същата се освобождава само след писмено известие 
от Продавача. 

13.3.Когато участника в търга, който е определен за купувач на дървесината е внесъл 
гаранцията за участие под формата на парична сума, така внесената парична сума може да 
бъде трансформирана и да послужи за пълно или частично погасяване на задълженията му по 
внасяне на определената сума за гаранция за изпълнение, което обстоятелство се заявява 
писмено от купувача на дървесината преди сключване на договора за покупко-продажба. 

 Задържане и освобождаване на гаранциите се извършва съгласно разпоредбите на 
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 и условията на проекто-договора. 

Не  се възстановяват гаранциите за участие на допуснатите до участие кандидати, 
които не са потвърдили първоначалната цена. 

14. Участникът (купувачът) обявен за спечелил търга за конкретния обект, да сключи 
договор за покупко-продажба с директора на ТП  ДГС Шумен, не по-късно от 14 
(четиринадесет) дни, считано от датата на влизане в сила на заповедта за класиране на 
участниците и за определяне на купувач, или в същия срок съобщаване на заповедта на 
участниците в търга, ако е допуснато предварително изпълнение. Плащането от извършената 



 

дейност се осъществява по банков път, по сметката на ТП  ДГС Шумен, съгласно тръжните 
условия и клаузите от проекта на договора. 

15. Договора за съответния обект не се сключва с участника, определен за изпълнител, 
който не представи всички изискуеми документи – описани в т.10.4 от тръжните условия, 
които са неразделна част от документацията за участие в търга за продажба. 

16. При сключването на договора, купувачът заплаща 20 % (двадесет процента) от 
цената достигната по време на търга. При плащане по банков път, авансовото плащане се 
удостоверява с представяне в ТП  ДГС Шумен на надлежно заверен от банката платежен 
документ. 

17. Следващите плащания да се извършват, съгласно условията посочени в проекта на 
договора неразделна част от документацията за провеждане на процедурата. 

18. Прехвърлянето на собствеността върху дървесината и получаването й, се 
осъществява  след нейното заплащане по действително добити количества и сортименти, 
съгласно предавателно-приемателните протоколи за кубиране на дървесината и въз основа на 
издадена от ТП  ДГС Шумен фактура. 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. 

19.Тонажът на действителното количество закупена и транспортирана от 
временен склад дървесина ще се удостоверява след съответно замерване в присъствието 
на представители на продавача и купувача на лицензиран кантар находящ 
се:…………………………………………… , като за всяко измерване ще се издава кантарна 
бележка  

 
20. Краен срок за изпълнение на договора: до 20.09.2020 год. 
21. С настоящата заповед утвърждавам тръжна документация, със следното съдържание: 
21.1. Препис от заповедта за откриване на търга; 
21.2. Условия за провеждане на търга (тръжни условия); 
21.3. Проект на договор; 
21.4. Декларации – по образец; 
21.5. Приложения; 

 
Определям лице за контакт : 
инж. чл.59 от ЗЗЛД – старши лесничей при ТП  ДГС Шумен – тел. 0888622595 

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. чл.59 от ЗЗЛД – 
старши лесничей и чл.59 от ЗЗЛД – ръководител счетоводен отдел  на ТП  ДГС Шумен. 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ТП ДГС Шумен. 
Копие от същата да се изпрати на СИДП ДП Шумен за сведение и публикуване в 

интернет страницата на предприятието. 
Копие от заповедта да се постави на видно място в сградата на ТП ДГС Шумен. 

 
 
инж. Младен Манев….П….. чл.59 от ЗЗЛД… 
Директор на ТП ДГС Шумен 
 
 
 


