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

 
З А П О В Е Д 

 
№ 274/23.05.2018 год. 

 
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, т. 1 от 
същата, във връзка с чл. 174, ал. 2 от Закона за горите и Заповед № 213/23.05.2018 г. на 
Директора на  „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен (СИДП ДП - Шумен) 

  
 

О Т К Р И В А М : 
 

Процедура за провеждане на открит конкурс по реда на чл. 15 и сл. 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, за 
определяне на изпълнител на дейности с предмет: Извършване на добив на дървесина 
съгласно Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти 
по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина,  от годишния план 
за ползване на дървесина за 2018г., от горски насаждения, разположени в горски 
територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП "ДЛС Паламара", както 
следва: 

 
Обект Отдел и 

подотдел 
Дървес
ен вид 

Сортимент Мерна 
единица Прогнозно 

количество 
дървесина 

Пределна 
ед.цена лв. 

без ДДС 

Обща 
пределна 

цена лв.без 
ДДС 

Гаранция за 
участие 

1 1002г цр Дребна техн. дървесина пр.м3 12 11,00 132,00  

Дърва за огрев пр.м3 309 11,00 3399,00  

ОЗМ пл.м3 80 18,00 1440,00  

ОБЩО ЗА 
ОТДЕЛА   

пл.м3 257  4971,00  

230б цр Трупи над 30 см пл.м3 97 20,00 1940,00  

Трупи 18-29 см пл.м3 74 20,00 1480,00  

Едра техн.дървесина пр.м3 123 12,00 1476,00  

Средна техн. дървесина пр.м3 68 12,00 816,00  

Дърва за огрев пр.м3 1451 12,00 17412,00  

ОБЩО ЗА 
ОТДЕЛА   

пл.м3 1084  23124,00  

1046е цр Трупи над 30 см пл.м3 8 20,00 160,00  

Трупи 18-29 см пл.м3 20 20,00 400,00  

Едра техн.дървесина пр.м3 85 12,00 1020,00  

Средна техн. дървесина пр.м3 18 12,00 216,00  

 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА” 
 



Дърва за огрев пр.м3 1138 12,00 13656,00  

гбр Едра техн.дървесина пр.м3 8 12,00 96,00  

Средна техн. дървесина пр.м3 8 12,00 96,00  

Дребна техн. дървесина пр.м3 2 12,00 24,00  

Дърва за огрев пр.м3 337 12,00 4044,00  

лп Дърва за огрев пр.м3 200 12,00 2400,00  

ОБЩО ЗА 
ОТДЕЛА   

пл.м3 1022  22112,00  

422е ак Дърва за огрев пр.м3 29 11,00 319,00  

гбр Дърва за огрев пр.м3 84 11,00 924,00  

цр Дърва за огрев пр.м3 634 11,00 6974,00  

ОБЩО ЗА 
ОТДЕЛА   

пл.м3 411  8217,00  

125в цр Едра техн.дървесина пр.м3 8 11,00 88,00  

Средна техн. дървесина пр.м3 3 11,00 33,00  

Дърва за огрев пр.м3 110 11,00 1210,00  

ОБЩО ЗА 
ОТДЕЛА   

пл.м3 67  1331,00  

ВСИЧКО ЗА 
ОБЕКТА   

пл.м3 2841  59755,00 2987 

2 422к цр Дърва за огрев пр.м3 345 11,00 3795,00  

ОБЩО ЗА 
ОТДЕЛА   

пл.м3 190  3795,00  

1072г чб Средна техн. дървесина пр.м3 52 11,00 572,00  

Дребна техн. дървесина пр.м3 3 11,00 33,00  

Дърва за огрев пр.м3 57 11,00 627,00  

ОЗМ пл.м3 10 17,00 170,00  

ОБЩО ЗА 
ОТДЕЛА   

пл.м3 80  1402,00  

1051г цр Дърва за огрев пр.м3 133 11,00 1463,00  

гбр Дърва за огрев пр.м3 65 11,00 715,00  

ОБЩО ЗА 
ОТДЕЛА   

пл.м3 109  2178,00  

1051и цр Дърва за огрев пр.м3 442 11,00 4862,00  

гбр Дърва за огрев пр.м3 16 11,00 176,00  

ОБЩО ЗА 
ОТДЕЛА   

пл.м3 252  5038,00  

1009а цр Дърва за огрев пр.м3 715 11,00 7865,00  

ОЗМ пл.м3 170 18,00 3060,00  

ОБЩО ЗА 
ОТДЕЛА   

пл.м3 563  10925,00  

17х цр Трупи 18-29 см пл.м3 7 20,00 140,00  

Едра техн.дървесина пр.м3 13 12,00 156,00  

Средна техн. дървесина пр.м3 8 12,00 96,00  

Дърва за огрев пр.м3 353 12,00 4236,00  



ОЗМ пл.м3 80 20,00 1600,00  

гбр Дърва за огрев пр.м3 62 12,00 744,00  

ОБЩО ЗА 
ОТДЕЛА   

пл.м3 328  6972,00  

61в цр Средна техн. дървесина пр.м3 130 12,00 1560,00  

Дърва за огрев пр.м3 1389 12,00 16668,00  

ОБЩО ЗА 
ОТДЕЛА   

пл.м3 842  18228,00  

129в цр Средна техн. дървесина пр.м3 33 11,00 363,00  

Дребна техн. дървесина пр.м3 2 11,00 22,00  

Дърва за огрев пр.м3 535 11,00 5885,00  

лп Средна техн. дървесина пр.м3 7 11,00 77,00  

Дърва за огрев пр.м3 105 11,00 1155,00  

ОБЩО ЗА 
ОТДЕЛА   

пл.м3 377  7502,00  

1106г гбр Дърва за огрев пр.м3 73 10,00 730,00  

цр Дърва за огрев пр.м3 60 10,00 600,00  

ОБЩО ЗА 
ОТДЕЛА   

пл.м3 73  1330,00  

1052к цр Дърва за огрев пр.м3 89 11,00 979,00  

лп Трупи над 30 см пл.м3 8 18,00 144,00  

Трупи 18-29 см пл.м3 4 18,00 72,00  

Едра техн.дървесина пр.м3 5 11,00 55,00  

Средна техн. дървесина пр.м3 3 11,00 33,00  

Дърва за огрев пр.м3 6 11,00 66,00  

ОБЩО ЗА 
ОТДЕЛА   

пл.м3 69  1349,00  

ВСИЧКО ЗА 
ОБЕКТА   

пл.м3 2883  58719,00 2935 

3 1015а цр Трупи над 30 см пл.м3 9 17,00 153,00  

Трупи 18-29 см пл.м3 20 17,00 340,00  

Едра техн.дървесина пр.м3 67 10,00 670,00  

Средна техн. дървесина пр.м3 11 10,00 110,00  

Дърва за огрев пр.м3 1535 10,00 15350,00  

ОБЩО ЗА 
ОТДЕЛА   

пл.м3 920  16623,00  

209б цр Трупи над 30 см пл.м3 22 20,00 440,00  

Трупи 18-29 см пл.м3 84 20,00 1680,00  

Едра техн.дървесина пр.м3 140 12,00 1680,00  

Средна техн. дървесина пр.м3 78 12,00 936,00  

Дърва за огрев пр.м3 836 12,00 10032,00  

гбр Трупи 18-29 см пл.м3 8 20,00 160,00  

Едра техн.дървесина пр.м3 15 12,00 180,00  

Средна техн. дървесина пр.м3 18 12,00 216,00  



Дребна техн. дървесина пр.м3 2 12,00 24,00  

Дърва за огрев пр.м3 84 12,00 1008,00  

ОБЩО ЗА 
ОТДЕЛА   

пл.м3 772  16356,00  

1064и цр Дърва за огрев пр.м3 2104 11,00 23144,00  

ОБЩО ЗА 
ОТДЕЛА   

пл.м3 1157  23144,00  

ВСИЧКО ЗА 
ОБЕКТА   

пл.м3 2849  56123,00 2806 

4 42д срлп Трупи 18-29 см пл.м3 5 16,50 82,50  

Едра техн.дървесина пр.м3 17 10,00 170,00  

Средна техн. дървесина пр.м3 100 10,00 1000,00  

Дребна техн. дървесина пр.м3 10 10,00 100,00  

Дърва за огрев пр.м3 567 10,00 5670,00  

ОЗМ пл.м3 80 16,50 1320,00  

ОБЩО ЗА 
ОТДЕЛА   

пл.м3 473  8342,50  

48г срлп Средна техн. дървесина пр.м3 6 10,00 60,00  

Дребна техн. дървесина пр.м3 2 10,00 20,00  

Дърва за огрев пр.м3 91 10,00 910,00  

ОЗМ пл.м3 12 16,50 198,00  

ОБЩО ЗА 
ОТДЕЛА   

пл.м3 67  1188,00  

24е цр Едра техн.дървесина пр.м3 26 12,00 312,00  

Средна техн. дървесина пр.м3 12 12,00 144,00  

Дърва за огрев пр.м3 473 12,00 5676,00  

ОЗМ пл.м3 115 20,00 2300,00  

ОБЩО ЗА 
ОТДЕЛА   

пл.м3 398  8432,00  

ВСИЧКО ЗА 
ОБЕКТА   

пл.м3 938  17962,5 898,00 

ОБЩО ЗА 
ВСИЧКИ 
ОБЕКТИ    

пл.м3 
9511  192559,50 

 

 
1.1. Посочените, за съответните дейности количества, от даден обект са прогнозни. 

При разлика между действително извършената дейност от съответния обект и количествата, 
посочени 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. 

 
1.2. Кандидатите могат да подават оферти за участие едновременно за един, за 

всички или за повече от един обект от предмета на процедурата, при условия, по начин и 
по ред посочени в услови ята за провеждане. 

 
2. Вид на процедурата – Открит конкурс по реда на чл. 15, във връзка с 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 
недървесни горски продукти. 

 



3.1. Предмет и срок на процедурата – Възлагане на извършване на добив на 
дървесина съгласно Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите - сеч, разкройване на 
асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина,  от 
годишния план за ползване на дървесина за 2018г., от горски насаждения, разположени в 
горски територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП "ДЛС Паламара", по 
обекти посочени в т. 1 от тази заповед. 

3.2. Краен срок за извършване на дейностите по процедурата е 20.12.2018г. 
4. Документацията за участие в открития конкурс. 
4.1. Документацията може да бъде изтеглена безплатно от интернет страницата на 

ТП ДЛС „Паламара“ на адрес: http://dlspalamara.sidp.bg, от тази на СИДП ДП - Шумен, или 
да бъде закупена. 

4.2. Цената на конкурсната документация е 5 лв. (пет лева), без ДДС. 
4.3. Документацията за участие се заплащат в касата на ТП ДЛС „Паламара“, или по 

банков път: IBAN: BG15 DEMI 9240 1000 0508 88, BIC: DEMI BGSF, при Банка: 
Търговска банка „Д” АД, клон: Шумен, офис: с. Венец. 

Заплащането на документите за участие се извършва всеки работен ден до 16,00 часа за 
последния работен ден, предхождащ деня на провеждането на процедурата. 

4.4. Конкурсната документация може да се получи от деловодството на ДЛС 
„Паламара“ в работни дни до 16:00 часа за последния работен ден, предхождащ деня на 
провеждане на процедурата, включително, след представяне на вносна бележка. 

5. Условията за допускане на кандидатите за участие – съгласно посочените в 
документацията за реда и начина на провеждане на конкурса. 

Забележка: В открития конкурс се допуска извършването на дейностите в обекта с 
подизпълнител/и, като същият/ите е/са длъжен/и да отговаря/т на същите изисквания, каквито са 
посочени за допускане на кандидатите до участие в процедурата - съгласно посочените в 
документацията за реда и начина на провеждане на конкурса 

6. Оглед на обектите, предмет на открития конкурс, може да се извършва всеки 
работен ден до 16:00 часа за времето до последния работен ден, предхождащ деня на 
провеждането на процедурата включително, в присъствието на представител на ТП ДЛС 
Паламара.  

7. Класирането на предложенията и тяхната оценка ще се извършва въз основа на 
следния критерий: Предложена най-ниска обща крайна цена за извършване на възложените 
дейности за съответния обект.  

- 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 изисква от него подробна писмена 
обосновка за начина на нейното образуване и определя срок за представянето й. 

8. Гаранцията за участие, посочена в т. 1 от настоящата заповед, се представя под 
формата на парична сума и се превежда само по банков път, до 16:00 ч. за времето до 
последния работен ден предхождащ деня на провеждане на процедурата включително, както 
следва: 

3.2.1. За всички обекти - в 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. 

Задължителни условия: Гаранцията за участие следва да бъде внесена поотделно 
за всеки конкретен обект и същата следва да е постъпила реално по посочената сметка 
на съответното териториално поделение до края на работното време на последния 
работен ден, предхождащ деня, определен за провеждане на процедурата, включително. 

9. Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от достигнатата 
обща стойност за съответния обект. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните 
форми: 

9.1. Парична сума, внесена по сметка на Възложителя, като същата следва да бъде 
внесена преди подписване на договора както следва: 

9.1.1. За всички обекти – в 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. 



       9.1.2. Банкова гаранция, учредена в полза на ТП ДЛС „Паламара“ поотделно за всеки 
конкретен обект се представя в оригинал при подписване на договора . 

       Задържане и освобождаване на гаранциите се извършва по реда на чл. 31-33 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”. 

10. До участие в процедурата се допускат чуждестранни и/или български юридически 
лица; търговци и ЕТ по смисъла на ТЗ, или техни обединения, 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 настоящата заповед. 

11. Офертите на участниците в процедурата, оформени съгласно изискванията, 
посочени в условията за провеждането й, се подават в деловодството на ТП ДЛС 
„Паламара“, с. Венец, на ул. „Кирил и Методий“ № 17, в работни дни до 16:00 часа на 
последния работен ден, предхождащ датата за провеждане на конкурса включително. 
Задължително условие: Срок на валидност на предложенията – до сключване на договор. 

12. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 
12.1. Открития конкурс ще се проведе на 11.06.2018 г. от 14:00 часа в 

административната сграда на ТП ДЛС „Паламара“, с. Венец, на ул. „Кирил и Методий“ № 
17, Заседателна зала. 

13. 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: 

13.1. Условия и ред за провеждане на процедурата, с включени в тях списък на 
документите, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, 
основания за отстраняване и критерии за оценка на офертите; 

13.2. Образец на ценово предложение за всеки обект; 
13.3. Проект на договор; 
13.4. Образец на декларации по конкурсните условия; 
13.5. Заявление за участие; 
13.6. Техническа спецификация на дейностите; 
13.7. Технологични планове и/или скици на насажденията за отделните обекти. 
14. Допълнителна информация: 
Кандидатите желаещи да участват в конкурса могат да получават допълнителна 

информация в работно време на адреса на ТП ДЛС Паламара, както и на следните телефон, факс 
и електронен адрес: 
Обект Териториално 

поделение Адрес Телефон Факс e-mail Лице за контакт 
Всички 
обекти 

ТП ДЛС 
Паламара 

с. Венец, ул. „Кирил и 
Методий“ № 17 05343 / 20-49 05343 / 20-49 dls.palamara@dpshumen.bg Севен Башлъ 

 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните служители от ТП 

ДЛС „Паламара“ за сведение и изпълнение. 
Копие от настоящата заповед да се изпрати в СИДП ДП – гр. Шумен за сведение и 

публикуване на интернет страницата на предприятието. 
 
Копие от настоящата заповед да се постави на видно място в административната сграда 

на ТП ДЛС „Паламара“. 
 
Директор на ТП "ДЛС Паламара“: 
 Подпис: заличен по чл. 2 от ЗЗЛД 
     инж.Севен Башлъ 
 


