
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9100, с. Горен чифлик,ул. „Шерба” 7, Варненска област 

Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                              

Тел.  05141/2358,  Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

======================================================= 
 

УТВЪРДИЛ:  /п/ печат 

Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА 

                                  /инж. Р.Радев / 
Упълномощен да проведе процедурата със  

Заповед №266/08.12.2015г. на директора на ТП ДЛС Шерба 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

ПО РЕДА НА ЗОП 

 

 ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: 

„Извършване на услуга, включваща товаро-разтоварни дейности и транспорт  на 

дивеч, селскостопанска продукция или машини,  във връзка с изпълнение на 

текущите горско-стопански дейности на ТП "ДЛС Шерба при "СИДП" ДП 

Шумен  за 2016 год" 

 

1. Основни изисквания към услугите: 

1.1. Изпълнението на услугите ще се извършва според възникналата необходимост и 

при изрично възлагане от страна на ТП „ДЛС Шерба”, в рамките на определеният 

максимален прогнозен финансов ресурс за 2016 год. определен от Възложителя. 

1.2. Участника следва да разполага с техническа и кадрова обезпеченост за изпълнение 

предмета на поръчката. 

2. Срок начин и място на изпълнение на услугите.Срок на договора.  

2.1. Начин на изпълнение на услугите – услугите, предмет на поръчката се 

извършват след изрично възлагане от страна на Възложителя, като във връзка с това 

участника следва да декларира готовност за изпълнението им през работните, 

почивните и/или празничните дни в седмицата.  

2.1.1. услугите предмет на поръчката се извършват по маршрут определен от  

Възложителя, в т.ч. по асфалтираните пътища от I - IV категория от РПМ и/или по 

такива, които се намират в/около горите и земеделските земи (черни пътища, 

чакълирани пътища и т.н.). 

 

2.2. Срок на договора – до 31.12.2016 г. 

2.3.Срок за изпълнение на всяка конкретна услуга- в срок до един календарен ден, 

считано от получаване на заявка от Възложителя. 

 



2.4. Място на услугата: от съответния обект, до адреса на Възложителя – 

административната сграда на ТП „ДЛС Шерба”, община Долни чифлик, с.Горен 

чифлик,, ул. „Шерба“ № 7 и/или Станция „Шерба” , с.Гроздьово , обл.Варна  

3. Начин на плащане. 

3.1. Заплащането на услугите ще се извършва, съгласно единичните цени на услугите 

без включено ДДС по представената ценова оферта, като същите не следва да се 

променят до приключване срока на действието на договора; 

Начинът на плащане е подробно разписан в приложения към настоящата документация 

проект на договор 

3.2. Стойността на услугите  се заплаща в лева  по банков път, по посочена от 

изпълнителя банкова сметка в срок от 10 /десет/ календарни дни след издаване на 

данъчна фактура. Данъчна фактура се издава след съставяне на двустранен приемо- 

предавателен протокол между страните за извършената услуга.   

4. Други условия. 

4.1. Сключването на договора не обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със задължителното му 

изпълнение; 

4.2. Изпълнението на услугите се извършва единствено и само след заявка от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно посочените условия и до определеният максимален 

прогнозен финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 5000 лева без 

ДДС; 

5.3. Заявяването на услугите се извършва от Възложителя по един от следните начини: 

на телефоните, ел. адреси или писмо. 
 

Изготвил: /п/  ...................  

               /Тотю Тотев – Техник механик при  ТП ДЛС Шерба/ 

               Дата на предаване на Възложителя: 27.01.2016г  

 

 

 


