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ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ 

 

З А П О В Е Д 

№ I - 351/02.11.2020 г. 

 

На основание чл. 74а, ал. 1, във връзка с чл. 74, ал. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 

3 и 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, наричана по долу за краткост Наредбата и Заповед № 
497/17.12.2019 год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян. 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

І. 1. ОТКРИВАМ ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за обект № 2112 за 

продажба на стояща дървесина на корен, попадащи в териториалния обхват на ТП 

ДГС – Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. Шести септември № 93, тел. 032/643470, 
електронен адрес dgsplovdiv@ucdp-smolian.com. 

Определям следните лица за контакт – инж. Константин Чолаков – експерт 

Ползване от горите при ЦУ на ЮЦДП – гр.Смолян с GSM: 0885800207 и инж. Асим 

Асим – главен инженер при ТП ДГС-Пловдив с GSM: 0885789982. 

       2. Търгът да бъде проведен по реда на Глава III, Раздел III от Наредбата, 

съгласно утвърден график от Директора на „Южноцентрално държавно предприятие” 

– гр. Смолян за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен. До 

участие в процедури за продажба на дървесина, организирани и проведени от ТП на 

ДП в периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1 и 2 от Наредбата, се допускат участници, които са 

преработили през предходната година в собствен обект по чл. 206 от ЗГ количества 

дървесина не по-малко от тези за обекта, за който участват, като изискването не се 

прилага за търговци, регистрирани в търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел през годината на провеждане на процедурата.  

        3. Дървесината, определена за продажба от обект № 2112 чрез електронен търг 

с наддаване попада на територията на Община Родопи, землище с. Извор, м. Дапа  и е 

по насаждения (отдел/подотдел), дървесни видове, асортименти, количества в пл. 

куб.м, начални цени в лв./плътен куб.м. без ДДС и обща стойност в лв. без ДДС, 

както следва: 

Обект №  /Отдел/Подотдел/Сортимент  Дървесен вид Количество 
Начална цена 

Обща цена за 

продажба на 

сечище                   

/к. 3 по к. 4/ 

лв./куб.м3 без ДДС лв. без ДДС 

1 2 3 4 5 

обект № 2112 /подотдели 226 "е", "и"/ 

отдел 226 "е"         

Едра   187.49 78.18 14658.21 

трупи с dт.к > 50 см - I-во качество бб   89.42 0.00 

трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество бб   66.42 0.00 
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трупи с dт.к > 30 см - I-во качество бб 70.52 84.42 5953.30 

трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество бб   62.42 0.00 

трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество бб 116.97 74.42 8704.91 

трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество бб   54.42 0.00 

Средна    18.89 32.26 609.48 

трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество бб 8.51 49.42 420.56 

трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество бб   44.42 0.00 

техн. дървесина бб 10.38 18.20 188.92 

Дребна   0.57 18.20 10.37 

техн. дървесина бб 0.57 18.20 10.37 

Дърва   198.06 35.24 6979.96 

ОЗП бб 138.64 45.64 6327.53 

дърва за огрев бб 59.42 10.98 652.43 

техн. дървесина бб   16.98 0.00 

Общо за отдел 226 "е"   405.01 54.96 22258.02 

отдел 226 "и"         

Едра   92.87 78.49 7289.16 

трупи с dт.к > 50 см - I-во качество бб   90.42 0.00 

трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество бб   67.42 0.00 

трупи с dт.к > 30 см - I-во качество бб 28.49 85.42 2433.62 

трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество бб   63.42 0.00 

трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество бб 64.38 75.42 4855.54 

трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество бб   55.42 0.00 

Средна    13.64 26.72 364.50 

трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество бб 3.27 50.42 164.87 

трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество бб   45.42 0.00 

техн. дървесина бб 10.37 19.25 199.62 

Дребна   0.64 17.25 11.04 

техн. дървесина бб 0.64 17.25 11.04 

Дърва   151.27 32.79 4959.47 

ОЗП бб 90.76 46.59 4228.51 

дърва за огрев бб 60.51 12.08 730.96 

техн. дървесина бб   18.08 0.00 

Общо за отдел 226 "и"   258.42 48.85 12624.16 

Общо за Обект № 2112   663.43 52.58 34882.18 

Посочените количества дървесина за обекта са прогнозни. Купувачът се 

задължава да добие цялото количество маркирана дървесина и да закупи цялото 

добито на склад количество дървесина от обекта. 

Прогнозните количества дървесина в плътни куб.м., предмет на продажба ще 

бъдат издължавани от избрания за купувач по минимални количества и тримесечия, 

съгласно следния график за доставка: 

I II III IV

2112 250 250 163 0 663

Обект № OБЩО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ
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При сключване на договор единичните цени на отделните асортименти по 

дървесни видове се определят, като същите се увеличават с процента, с който е 

увеличена началната цена на обекта от купувача на дървесината. При продажбата на 

асортиментите по дървесни видове върху продажната цена се начислява 

законоустановения размер на ДДС. 

 4. Продажбата ще се извършва по асортименти, съгласно Спецификация за 

размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на 

територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018год. на 

директора на ЮЦДП, гр. Смолян. 

Купувачът може да добива и закупува асортименти различни от 

регламентираните в утвърдената спецификация. Същите се заплащат по достигнатата 

на електронния търг с наддаване цена, завишена с 5 (пет) процента. 

5. Условия за плащане на цената и получаване на добитата дървесина:  

5.1. Първата авансова вноска е в размер на 10% (десет) процента от 

договорираната цена и се внася от Купувача преди експедицията на първото добито 

количество дървесина.  

5.2. Следващите плащания след изчерпване на първоначалната авансова вноска, 

следва да се извършат преди транспортиране на приетата на временен склад 

дървесина. 

5.3. Плащанията по т. 5.2. следва да покриват стойността на реално приетото 

количество дървесина, което ще бъде транспортирано. 

5.4. Купувачът може да транспортира дървесина на стойност до размера на 

внесената авансова вноска, съответно плащанията по т. 5.2. 

5.5. Фактурирането на дървесината се извършва по асортименти на основание 

съставените приемо-предавателни протоколи за приемане на рампираната и измерена 

дървесина на временен склад с представител от фирмата – купувач. 

Получаването на добитата дървесина ще се осъществи на временен склад, 

предварително заплащане и след подписване на предавателно – приемателен 

протокол за добитата дървесина. 

6. Срок за изпълнение – крайният срок за продажба на дървесината от 

Обект № 2112 е 30.09.2021 г. 

Дървесината от Обект № 2112, предмет на търга с наддаване, ще бъде добита и 

извозена, сортирана и рампирана на временен склад по асортименти. 

7. НАЧАЛНАТА ТРЪЖНА ЦЕНА НА ОБЕКТА е в размер на 34 882,18 лв. 

(тридесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и два лева и осемнадесет 

стотинки) без включен ДДС. 

        8. Гаранцията за участие в електронния търг с наддаване е в размер 1 700,00 лв. 

(хиляда и седемстотин лева). 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, 

внесена по сметка на ТП „ДГС – Пловдив“, IBAN: BG52DEMI92401000249654, при 

„Търговска банка Д“ АД, BIC код: DEMIBGSF. 

За внесената гаранция за участие се попълва декларация, с която се декларира, 

че е внесена гаранция за участие в електронния търг с наддаване в посочения в т. 8  

размер. 

           Гаранцията за участие следва да е постъпила реално по посочената банкова 

сметка в срока, посочен в т. 13 от настоящата заповед. 

           9. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 10% /десет процента/ 
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от достигнатата стойност за Обект № 2112. Същата се представя във формата на 

парична сума, внесена по сметка ТП „ДГС - Пловдив”, банка „Търговска банка Д“ 

АД, IBAN: BG52DEMI92401000249654, BIC КОД: DEMIBGSF банкова гаранция, 
учредена в полза на ТП „ДГС-Пловдив”. 

 10. Стъпката за наддаване е парична сума без ДДС в размер на 348,82 лв. 

/триста четиридесет и осем лева и осемдесет и две стотинки/ без ДДС. 

 11. Оглед на отделите включени в обекта може да се извърши в 

присъствието на служител на ТП „ДГС - Пловдив” всеки работен ден от 10:00ч. до 

16:00ч.  в периода от 03.11.2020 г. до 18.11.2020 г. включително. 

Разходите за извършване на огледа са за сметка на участника. 

Огледът на обекта не е задължителен, както и не е основание за 

отстраняване от участие на участник, който се е регистрирал да участва в 

електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен.  

12. Документацията за провеждане на електронен търг с наддаване за 

обект № 2112 може да бъде изтеглена от „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА 

ЮЦДП, гр. Смолян”, а именно: http://auction.ucdp-smolian.com/publicInfo  

13. Денят и часа за откриване на електронния търг с наддаване да се счита 

датата и часа на публикуване на настоящата заповед и документацията за 

участие на „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА ЮЦДП, гр. Смолян”, а именно: 

http://auction.ucdp-smolian.com/publicInfo. Срокът за подаване на документи за 

участие в електронния търг за обект № 2112 е до 23.59 часа на 18.11.2020 год. 

14. Електронният търг с наддаване ще се проведе на 20.11.2020 г. с начален 

час 15:30 часа в интернет платформата на ЮЦДП, гр. Смолян, с електронен адрес: 

http://auction.ucdp-smolian.com.  

15. В случай на възникване на технически проблем с електронната система 

за реализация на дървесина на ЮЦДП, гр. Смолян, денят и часа за откриване на 

повторен електронен търг с наддаване да се счита датата и часа на публикуване 

на настоящата заповед и документацията за участие на „ИНТЕРНЕТ 

ПЛАТФОРМАТА НА ЮЦДП, гр. Смолян”, а именно: http://auction.ucdp-

smolian.com/publicInfo. Същият ще се проведе на 23.11.2020 г. с начален час 15:30 

ч., на посочената интернет платформа. 

16. Електронният търг с наддаване стартира с началната цена за обекта, след 

потвърждаването на която започват стъпките на наддаване. Всички участници са 

длъжни да потвърдят началната цена в 3-минутен времеви интервал. Участник, който 

не потвърди началната цена, се отстранява от по-нататъшно участие и внесената от 

него гаранция за участие се задържа. След изтичане на 3-минутния интервал за 

потвърждаване на началната цена, системата автоматично предлага за потвърждаване 

в 1-минутен интервал цена, увеличена с една стъпка за наддаване. Електронният търг 

с наддаване приключва с изтичането на 3-минутния интервал, в който не е потвърдена 

началната цена от някой от допуснатите участници или след изтичане на 1-минутен 
интервал без потвърдена цена съгласно стъпката на наддаване.  

17. Когато двама и повече участници са потвърдили началната цена или стъпка 

на наддаване, но никой не е потвърдил следващата, класирането между тях се 

извършва според времето на потвърждаване в полза на първите по време. 

18. След приключването на наддаването на електронната платформа за 

http://auction.ucdp-smolian.com/publicInfo
http://auction.ucdp-smolian.com/publicInfo
http://auction.ucdp-smolian.com/
http://auction.ucdp-smolian.com/publicInfo
http://auction.ucdp-smolian.com/publicInfo
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участниците се визуализират резултатите от търга спрямо последно потвърдената 

стъпка на наддаване на всеки от участниците или потвърдената начална цена.  

               ІІ.  Условия за допускане на участниците до участие в търга: 

 За участие в електронния търг с наддаване участниците се регистрират в 

„ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА ЮЦДП, гр. Смолян”. 

1. До участие в електронния търг с наддаване се допуска участник, който: 

1.1. Отговаря на следните изисквания: 

а) Да 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) Да не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

в) Да не е в производство по ликвидация;  

г) Да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба 

на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество (ЗПКОНПИ) с директора на Южноцентрално държавно предприятие – гр. 

Смолян и директора на ДГС – Пловдив;  

д) Да няма сключен договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;  

е) Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

ж) Да няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт 

на компетентен държавен орган; 

з) Да няма непогасени парични задължения към ЮЦДП, гр. Смолян и 

териториалните поделения на предприятието; 

и) Да е внесъл пълния размер на определената гаранция за участие в търга за 

обекта; 

й) Да е регистриран в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите. 

к) Да няма парични задължения към ЮЦДП, гр. Смолян и териториалните 

поделения на предприятието, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

държавен орган; 

Изискванията по точки 1.1, б. „а”, „г” и „е” включително се отнасят за 

управителите или за лицата, които представляват участникът, съгласно Търговския 

закон или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга 

държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, 

където участникът е регистриран. Изискванията по т. 1.1, б. „а“ и б. „е“, се прилагат за 

лицата по чл. 18, ал. 4 от Наредбата. 

1.2. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на настоящата 

заповед и документация за участие в електронния търг с наддаване; 

1.3. Да е представил изискуемите документи, съгласно настоящата заповед и 

документация за участие в електронния търг с наддаване; 

1.4. Да е представил доказателства за наличие на техника и наети на трудов 

договор работници;  

1.5. Да е представил „Административни сведения за участника“ – Приложение 

№ 2 към документацията за участие; 

1.6. Да е представил доказателства, че  през предходната година е преработил в 

собствен обект по чл. 206 от ЗГ количества дървесина не по-малко от тези за обекта, 
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за който участва, като изискването не се прилага за търговци, регистрирани в 

търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел през 

годината на провеждане на процедурата.  

В настоящия електронен търг с наддаване продавача не допуска наемане 

на подизпълнители от спечелилия търга участник. 

Редът и начинът на представяне на изискуемите документи, както и 

всички условия за участие са описани подробно в документацията за участие. 

 Когато участниците не представят някой от изброените в т. 11 от 

документацията за участие документи или същите са непълни или сканираните 

копия на представените документи са нечетливи или са представени документи 

на чужд език и същите не са придружени със заверен превод на български език, 

участниците ще бъдат отстранявани от участие в електронния търг с наддаване, 

като няма да бъдат допускани до наддаването. 

 Един участник може да подава само един комплект документи по т. 11 от 

документацията за участие в електронен търг с наддаване за продажба на 

стояща дървесина на корен за един обект. В случай, че бъде констатирано от 

комисията за разглеждане на представените документи, че даден участник е 

представел повече от един комплект документи за един обект, комисията го 

отстранява от участие за същия. 

 Когато участник в електронния търг с наддаване е чуждестранно 

физическо или юридическо лице, документите изброени в т. 11 от 

документацията за участие, които са на чужд език, се представят в официално 

заверен превод на български език. В случай, че към представените документи не 

е приложен официален превод на български език, участникът се отстранява от 

участие в електронния търг с наддаване, като няма да бъде допуснат до 

наддаване. 

 

III. С настоящата заповед утвърждавам документация за участие в електронен 

търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен. 

          Настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на 

„Южноцентрално държавно предприятие”ДП, гр. Смолян, съответното ТП ДГС - 

Пловдив, както и да се публикува на интернет платформата на ЮЦДП, гр. 

Смолян, а именно: http://auction.ucdp-smolian.com/publicInfo най-малко 15 дни 

преди крайния срок за подаване на офертите. 

 

IV. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред 

Административен съд гр. Пловдив, съгласно разпоредбите на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуването й на 

интернет страниците на „Южноцентрално държавно предприятие”ДП, гр. Смолян и 

ТП ДГС – Пловдив.  

      

                              Директор : ............/п/*................ 

                                                                                         /инж. Красимир Каменов/ 

 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

http://auction.ucdp-smolian.com/publicInfo

