
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМ АРА"

Адрес: с.Венеи.ПК 9751, ул.’’Кирил и Методий” №17.тел.05343/2049. email: dls.palamara@dnshumen.bg: ddspalamara@abv.bg

З А П О В Е Д

№ 2018 год.

На основание чл. 115 от Закона за горите, чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 50, т. 2, чл. 49 ал. 1, т. 1 и чл. 38 и 
сл. 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.), и Заповед № 84/12.02.2018 г. на 
Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен

О Т К Р И В А М :

Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по 
сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2018 год. от държавните горски 
територии на ТП „ДЛС Паламара“, в района на дейност на СИДП ДП -  гр. Шумен, при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА. НАЧАЛНИ ЦЕНИ. ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ. СТЪПКА НА 
НАДДАВАНЕ ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ОБЕКТ.

1.1.Продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост, намираща се в района на дейност на 
на ТП „ДЛС Паламара“, както следва:

Обект

Отдел
и

подотд
ел

Дървес 
ен вид Сортимент Мерна

единица

Прогнози
0

количеств
0

дървесин
а

Начална 
ед.цена 
лв. без 

ДДС

Обща
цена

лв.без
ДДС

Гаранци 
я за

участие 
в лв.

Стъпка
на

наддава
не

1 1004 д цр Трупи за бичене над 30 см пл.м3 163 55 8965
Трупи за бичане от 18-29см пл.м3 31 55 1705
Дребна техн. дървесина пр.м3 72 34 2448
Дърва за огрев пр.м3 1911 34 64974
ОЗМ ПЛ.М3 263 55 14465

В С И Ч КО  ЗА О БЕ КТА : пл.м3 1551 92557 4627 .85 925,57

2 26 е цр Трупи за бичане от 18-29см пл.м3 63 55 3465
Средна техн. дървесина пр.м3 8 34 272
Дърва за огрев пр.м3 1809 34 61506
ОЗМ пл.м3 249 55 13695

В С И Ч КО  ЗА  О БЕ КТА : пл.м3 1312 78938 3946.9 789,38

3 66 6 цр Трупи за бичане от 18-29см пл.м3 51 55 2805
Средна техн. дървесина пр.м3 20 34 680
Дърва за огрев пр.м3 1162 34 39508
ОЗМ пл.м3 160 55 8800

гбр Дърва за огрев пл.м3 409 34 13906
лп Трупи за бичане от 18-29см пл м3 17 50 850

Средна техн. дървесина пр.м3 20 25 500
Дребна техн. дървесина пр.м3 2 25 50
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Дърва за огрев пр м3 527 20 10540
ОЗМ пл м3 72 35 2520

В С И Ч КО  ЗА О БЕ КТА : пл.м3 1479 80159 4007 .95 801,59
4 1007 а ЧР Трупи за бичене над 30 см пл.м3 48 55 2640

Трупи за бичане от 18-29см пл.м3 11 55 605
Дребна техн. дървесина пр.м3 35 34 1190
Дърва за огрев пр.м3 1000 34 34000
ОЗМ пл.м3 139 55 7645
ВС ИЧ КО : пл.м3 769 4608 0

141 г чдб Трупи за бичане от 18-29см ПЛ.М3 25 60 1500
Средна техн. дървесина np M j 5 35 175
Минни подпори пл.м3 10 60 600
Дребна техн. дървесина np.MJ 12 35 420
Дърва за огрев пр.м3 301 33 9933
ОЗМ пл.м3 41 50 2050
ВС ИЧ КО : пл.м'3 252 14678

1002 и ЧР Дребна техн. дървесина пр.м3 3 34 102
Дърва за огрев пр.м3 84 34 2856
ОЗМ пл.м-3 12 55 660
ВС ИЧ КО : пл.м3 60 3618

В С И Ч КО  ЗА О БЕ КТА : пл.м3 1081 64376 3218.8 643,76

5 212 д лп Дърва за огрев пр м3 262 20 5240
ОЗМ пл.м3 36 35 1260

чдб Трупи за бичане от 18-29см пл.м3 190 60 11400
Средна техн. дървесина пр.м3 25 35 875
Минни подпори пл.м3 140 60 8400
Дърва за огрев пр.м3 791 33 26103
ОЗМ пл.м3 109 50 5450
В С И Ч КО  ЗА  О БЕ КТА : пл.м3 1069 58728 2936.4 587,28

6 1021 а чдб Трупи за бичане от 18-29см пл.м3 40 60 2400
Средна техн. дървесина пр.м3 5 35 175
Минни подпори пл.м3 30 60 1800
Дребна техн. дървесина пр.м3 32 35 1120
Дърва за огрев пр м3 602 33 19866
ОЗМ пл.м3 83 50 4150

ЧР Трупи за бичане от 18-29см пл.м3 2 55 110
Средна техн. дървесина пр.м3 12 34 408
Дърва за огрев пр.м3 160 34 5440
ОЗМ пл.м3 22 55 1210

лп Дърва за огрев пр.м3 93 20 1860
ОЗМ пл м3 13 35 455
В С ИЧ КО : пл.м3 689 38994

1072 д лп Средна техн. дървесина пр.м3 33 25 825
Дребна техн. дървесина пр м3 5 25 125
Дърва за огрев пр м3 169 20 3380
ОЗМ пл.м3 23 35 805

чдб Средна техн. дървесина пр.м3 7 35 245
Минни подпори пл м3 20 60 1200
Дребна техн. дървесина пр.м3 3 35 105
Дърва за огрев пр м3 67 33 2211
ОЗМ пл.м3 9 50 450
ВС ИЧ КО : пл.м3 211 9346

1 0 0 2 з ЧР Дребна техн. дървесина пр.м3 3 34 102
Дърва за огрев пр.м3 115 34 3910



о з м пл.м3 16 55 880
блг Дърва за огрев пл.м3 35 35 1225

ОЗМ пл.м3 5 65 325

ВС ИЧ КО : nn.MJ 105 6442

В С И Ч КО  ЗА  О БЕ КТА : пл.м3 1005 54782 2739.1 547,82

7 142 д чдб Трупи за бичане от 18-29см пл.м3 111 60 6660
Средна техн. дървесина пр.м3 20 35 700
Минни подпори пл.м3 70 60 4200

Дребна техн. дървесина пр м3 12 35 420

Дърва за огрев пр.м3 734 33 24222
ОЗМ пл.м3 101 50 5050

ВС ИЧ КО : пл.м3 705 4125 2

61 r UP Средна техн. дървесина пр.м3 37 34 1258
Дърва за огрев пр.м3 362 34 12308

ОЗМ пл.м3 50 55 2750

ВС ИЧ КО : пл.м3 271 16316

42  ж чб Трупи за бичане от 18-29см пл.м3 2 60 120

Средна техн. дървесина пр.м3 23 25 575

Дърва за огрев пр.м3 163 25 4075

ВС ИЧ КО : пл.м3 140 47 70

В С И Ч КО  ЗА  О БЕ КТА : пл.м3 1116 62338 3116.9 623,38

8 183 r чдб Трупи за бичане от 18-29см пл.м3 153 60 9180
Средна техн. дървесина пр.м3 100 35 3500
Минни подпори пл.м3 200 60 12000
Дърва за огрев пр.м3 347 33 11451
ОЗМ пл.м3 48 50 2400

ВС ИЧ КО : пл.м3 652 38531

204a UP Трупи за бичане от 18-29см пл.м3 33 55 1815
Средна техн. дървесина пр.м3 37 34 1258

Дърва за огрев пр.м3 37 34 1258
ОЗМ пл.м3 5 55 275

ВС ИЧ КО : пл.м3 80 4606

2 7 6 b UP Трупи за бичане от 18-29см пл.м3 68 55 3740
Средна техн дървесина пр.м3 95 34 3230
Дърва за огрев пр.м3 556 34 18904
ОЗМ пл.м3 50 55 2750

ВС ИЧ КО : пл.м3 481 28624

В С И Ч КО  ЗА  О Б Е КТА : пл.м3 1213 71761 3588 .05 717,61

9 2196
b1

ак Трупи за бичане от 18-29см пл.м3 4 50 200
Средна техн. дървесина пр.м3 78 25 1950
Минни подпори пл.м3 12 45 540
Дребна техн. дървесина пр.м3 10 25 250
Дърва за огрев пр.м3 351 25 8775
ОЗМ пл.м3 49 45 2205

ВС ИЧ КО : пл.м3 311 13920

2034  6 ак Средна техн. дървесина пр.м3 57 25 1425
Минни подпори пл.м3 8 45 360
Дребна техн. дървесина пр.м3 15 25 375
Дърва за огрев пр.м3 529 25 13225
ОЗМ пл.м3 73 45 3285

ВС ИЧ КО : пл.м3 415 18670
2039  c ак Средна техн. дървесина пр.м3 148 25 3700

Минни подпори пл м3 22 45 990
Дребна техн. дървесина пр.м3 47 25 1175



Дърва за огрев пр м3 452 25 11300
ОЗМ nn.MJ 62 45 2790
ВС ИЧ КО : nn.MJ 450 19955

В С И Ч КО  ЗА  О Б Е КТА : пл.м-3 1176 52545 2627 .25 525,45

О Б Щ О  ЗА  В С И Ч КИ  О Б Е КТИ nn.MJ 1 1 0 0 2 6 1 6 1 8 4 3 0 8 0 9 .2

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
УЧАСТИЕТО В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ Е ЗА ЦЯЛОТО ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО 

ДЪРВЕСИНА ЗА ВСЕКИ ОБЕКТ -  ИЗБРАН ОТ КАНДИДАТА. ОТ Т. 1.1 ОТ НАСТОЯЩАТА 
ЗАПОВЕД.

1.2. Дървесината -  предмет на настоящата процедура, се предава на временен склад, съгласно 
приложен технологичен план към тръжната документация за всеки подотдел от съответния обект и при 
размери и качество на сортиментите, съгласно БДС.

2. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА.
Видът на процедурата е: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен,

обособена в отделни обекти при условията на чл. 115 от Закона за горите и чл. 38 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.)

3. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА.
3.1. За Всички обекти от точка 1 -  13:00 часа на 01.03.2018 год.
Търгът ще се проведе в заседателната зала на СИДП ДП - Шумен, ул. „Петра” № 1, гр. Шумен в 

заседателната зала на ТП ..ЛГС Шумен”.
4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА.
4.1. До участие в процедурата се допускат български юридически лица -  търговци по смисъла на ТЗ на 

Република България или съгласно законодателството на държавата, където търговеца е регистриран, които 
отговарят на следните условия:

- да отговарят на изискванията на чл. 115, ал. 1, т. 1, чл.241 и чл.242 от ЗГ:
1. да осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на община, в 

която попадат територии на държавното ловно стопанство.
2. да притежават документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по 

сертификация, свързан с дейностите по добив и преработка на дървесина. Документът за съответствие следва 
да удостоверява, че търговецът прилага някоя от следните системи за:

1. устойчиво управление на гори, или
2. контрол върху произхода на дървесината и произвежданите продукти, или
3. качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги.

- да отговарят и да са изпълнили изискванията на чл. 38 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;

- да отговарят на изискванията на чл. 58 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;

- да са внесли гаранция за участие за съответния обект от обекта (посочена в таблицата по т. 1.1.;
- да са представили в офертата изискуемите документи и същите да са комплектовани съгласно чл. 59, 

ал. 1 и 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 (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.);

- да са изпълнили условията за провеждане на процедурата за конкретния обект, съгласно тръжните 
условия за провеждане на процедурата.

4.2. Оглед на насажденията, от които ще се предоставя дървесината — предмет на настоящият търг, 
може да се извършва от 10:00 до 16:00 часа през работни дни за времето, до последния работен ден, 
предхождащ деня на провеждане на процедурата, включително, в присъствието на представител на ТП „ДЛС 
Паламара“ и след представяне на документ за закупена тръжна документация за съответния обект, ако 
документацията не се изтегля от електронната страница на ТП ДЛС Паламара.

Огледът да се извършва с транспорт на кандидата и разходите са за негова сметка.



4.3. Тръжната документация за участие в процедурата се заплаща ако участниците решат да я закупят 
от ТП „ДЛС Паламара“.;

4.3.1. За обектите по т. 1.1. -  ТП „ДЛС Паламара“ -  в касата на стопанството или по банков път по 
сметка на стопанството: IBAN: BG15 DEM1 9240 1000 0508 88, BIC: DEMI BGSF, при Банка: Търговска 
банка „Д” АД, клон: Шумен, офис: с. Венец,

4.3.2. Цената, начинът, условията и крайните сроковете за закупуване на тръжната документация за 
участие са посочени в т. 5 от тръжните условия, съгласно настоящата заповед.

- Цената на тръжната документация за участие е -  5,00 лв. (пет лева и нула стотинки), без ДДС.
- Заплащането на документите за участие се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на последния 

работен ден, предхождащ деня на провеждането на процедурата.
- Тръжните документи да се получават от деловодството на ТП „ДЛС Паламара“. в работни дни до 

16:00 часа до последния работен ден, предхождащ деня на провеждане на процедурата, включително.
- всеки участник може да изтегли тръжната документация и безплатно от електронната 

страница на ТП „ДЛС Паламара“ или от страницата на „Североизточно държавно предприятие“ ДП. В 
този случай цена за закупуване на документацията не се дължи.

4.4. Гаранцията за участие се внася в срокове и при условия, както следва:
4.4.1. За от Обектите от т. 1.1. -  ТП „ДЛС Паламара“ -  по сметката на стопанството: IBAN: BG98 

DEMI 9240 1000 1525 05, BIC: DEMI BGSF, при Банка: Търговска банка „Д” АД, клон: Шумен, офис: с. 
Венец.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ: Гаранцията за участие се внася единствено под форма на 
парична сума, внесена по сметката на ТП ДЛС Паламара. Гаранцията за участие следва да бъде 
внесена поотделно за всеки отделен обект -  избран от кандидата, като сумата следва реално да е 
постъпила по посочената сметка до края на работния ден, предхождащ деня на провеждането на търга.

4.5. Документите за участие в търга трябва да са представени и комплектувани, съгласно тръжните 
условията. Кандидатите за участие в процедурата се регистрират, лично или чрез упълномощен от тях 
представител, с подаване на документите за участие в деловодството на ТП „ДЛС Паламара“, с. Венец, ул. 
„Кирил и Методий” № 17, до 16:00 часа в работни дни до последния работен ден, предхождащ датата за 
провеждане на търга, включително, съгласно т. 3 от настоящата заповед. Документите се подават в запечатан 
непрозрачен плик, с ненарушена цялост, от кандидата или от негов упълномощен представител. Върху плика 
се посочват адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на подателя за съобщаване на 
заповедта за определяне на купувач.

4.6. Търгаът се провежда по реда на чл. 54, и сл. 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.

4.7. За спечелил търга за дървесината от конкретния обект се обявява участникът предложил най- 
висока цена.

4.8. Заповедта за класиране на участниците и определяне на купувач, или за прекратяване на 
процедурата се съобщава по реда на чл. 61 от АПК и се публикува на интернет страницата на ТП ДЛС 
Паламара и СИДП ДП Шумен, в тридневен срок от утвърждаването на протокола от проведения търг с явно 
наддаване.

4.9. Определям гаранция за изпълнение в размер на 5 % от размера на достигнатата по време на търга 
цена за конкретен обект.

ЗАБЕЛЕЖКА: Гаранцията за изпълнение се внася по банков път по сметката на ТП „ДЛС 
Паламара“ или се представя под формата на банкова гаранция. Определеният за изпълнител участник, 
избира сам формата, под която да внесе гаранцията за изпълнение.

4.10. Когато гаранцията за изпълнение е банкова гаранция, учредена в полза на ТП „ДЛС Паламара“ 
-  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 като крайна дата за изпълнение, 
съгласно проекта на договора.

4.11. Кандидатите могат да използват подизпълнител/и за извършване на възложената им дейност, 
съгласно чл. 52, 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 
(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.). Условията и 
изискванията на които трябва да отговарят подизпълнителите, са посочени в условията за провеждане на 
процедурата и в проекта на договора.

5. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.



5.1. Участникът обявен за спечелил търга за конкретния обект — купувачът, сключва договор за 
покупко-продажба с директора на ТП „ДЛС Паламара“, не по-късно от седем (7) дни, считано от датата на 
влизане в сила на заповедта за класиране на участниците и определяне на купувач, или в същия срок от 
получаване на заповедта за определяне на купувач, ако е допуснато предварително изпълнение. Плащането се 
извършва по сметката на ТП „ДЛС Паламара“, съгласно тръжните условия и клаузите от проекта на 
договора.

5.2. 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 ТП „ДЛС Паламара“ на надлежно заверен от банката платежен документ.

5.3. Следващите плащания се извършват, съгласно условията посочени в проекта на договора.
5.4. Преминаването на собствеността и получаването на дървесината става след нейното заплащане по 

действително добити количества и сортименти, съгласно предавателно-приемателните протоколи за кубиране 
на дървесината.

5.5. Краен срок за изпълнение -  съгласно посочения срок в проекта на договора, но не по-късно от 
20.12.2018 г.

6. С НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД УТВЪРЖДАВАМ ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, СЪС 
СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ:

6.1. Препис от заповедта за откриване на търга;
6.2. Заявление за участие -  образец;
6.3. Условия за провеждане на търга за всеки обект с включени в тях:

- изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите;
- списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите;
- основанията за декласиране на кандидат/участник;
- ред за провеждане на търга с явно наддаване;
- класиране на участниците и определяне на купувач.

6.4. Декларации -  по образец;
6.5. Технологични планове с обозначени временни складове;
7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Кандидатите за участие в търга с явно наддаване могат да получават допълнителна информация в работно 

време по отношение на предмета на настоящият търг на адреса на ТП „ДЛС Паламара“, ул. „К и ри л  и

Об
ект

Териториал
но

поделение

Адрес Телефон Факс e-mail Лице за контакт

1 ТП„ДЛС
Паламара“

С. Венец, обл. 
Шумен, ул. «Кирил 
и Методий» №17

05343/20
49

05343/20
47

dls.palamara@dpshum
en.bg

инж. Севен 
Башлъ

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните служители от ТП „ДЛС Паламара“ 
за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се публикува на Интернет страницата ТП „ДЛС Паламара“.
Копие от същата да се изпрати в СИДП ДП Шумен за сведение и публикуване в Интернет страницата 

предприятието.
Копие от заповедта ла се постави на вилно място в сградата на ТП „ДЛС Паламара“.
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ИНЖ. СЕВЕН БАШЛЪ: J
Директор на ТП „ДЛС Паламара ' уоанкт?


