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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  – ГР. СОФИЯ  

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр.Смолян , ул. ”Пол. Дичо 

Петров” № 1 А,  ТП   ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО “АЛАБАК” - 

гр.Велинград ,бул. ”Съединение” № 125, п.код 4600, п.к 80 

Тел. : 0887498826,  e-mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com  

 

 

З А П О В Е Д 

№ 395/02.08.2018 г. 

 

На основание чл. 74, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 5 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 № 

23/19.01.2018год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

І. 1. Да се проведе ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ за обект № 18064-1 за продажба на 

прогнозни количества дървесина, добита от горски територии – държавна 

собственост, попадащи в териториалния обхват на ТП ДГС „Алабак“. 

       2. Процедурата да бъде проведена по реда на чл. 74 от Наредбата, съгласно 

утвърден график от Директора на „Южноцентрално държавно предприятие” – гр. 

Смолян за продажба на прогнозни количества дървесина.  

3.   Дървесината, определена за продажба от обект № 18064-1 чрез електронен търг 

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: 
 

 

Категории дървесина Сортименти   Дървесен вид  

Количество 

Очаквани приходи от продажба на 

сортименти 

Начална цена 
Стойност    к.3 * 

к.9 

куб.м. лв./куб.м. общо, лв. 

1 2 3 4 5 

Подотдел 531-б         
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Едра   29,51   2655,90 

трупи за бичене > 50см черен бор 0,00 100,00 0,00 

трупи за бичене > 50см - ІІ кач. черен бор 0,00 80,00 0,00 

трупи за бичене > 30см черен бор 0,00 95,00 0,00 

трупи за бичене > 30см - ІІ кач. черен бор 0,00 76,00 0,00 

трупи за бичене 18-29см черен бор 29,51 90,00 2655,90 

трупи за бичене 18-29см - ІІ кач. черен бор 0,00 72,00 0,00 

Средна    306,04   17902,45 

трупи за бичене 15-17см черен бор 121,19 70,00 8483,30 

трупи за бичене 15-17см - ІІ кач. черен бор 0,00 70,00 0,00 

 обли греди черен бор 110,09 55,00 6054,95 

технологична дървесина черен бор 74,76 45,00 3364,20 

Дребна   9,16   412,20 

Ритловици черен бор 0,00 55,00 0,00 

технологична дървесина черен бор 9,16 45,00 412,20 

Дърва   39,65   1625,65 

 ОЗМ черен бор 0,00 70,00 0,00 

 дърва пл куб.м черен бор 39,65 41,00 1625,65 

Общо за подотдела   384,36   22596,20 

Подотдел 531-б         

Едра   25,91   2720,55 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 120,00 0,00 

трупи за бичене > 50см - ІІ кач. бял бор 0,00 96,00 0,00 
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трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 115,00 0,00 

трупи за бичене > 30см - ІІ кач. бял бор 0,00 92,00 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 25,91 105,00 2720,55 

трупи за бичене 18-29см - ІІ кач. бял бор 0,00 84,00 0,00 

Средна    44,44   2880,35 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,02 80,00 1361,60 

трупи за бичене 15-17см - ІІ кач. бял бор 0,00 70,00 0,00 

 обли греди бял бор 18,99 60,00 1139,40 

технологична дървесина бял бор 8,43 45,00 379,35 

Дребна   0,19   8,55 

Ритловици бял бор 0,00 55,00 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,19 45,00 8,55 

Дърва   6,25   256,25 

 ОЗМ бял бор 0,00 70,00 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 6,25 41,00 256,25 

Общо за подотдела   76,79   5865,70 

Подотдел 531-ж         

Едра   45,67   4795,35 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 120,00 0,00 

трупи за бичене > 50см - ІІ кач. бял бор 0,00 96,00 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 115,00 0,00 

трупи за бичене > 30см - ІІ кач. бял бор 0,00 92,00 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 45,67 105,00 4795,35 
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трупи за бичене 18-29см - ІІ кач. бял бор 0,00 84,00 0,00 

Средна    271,62   16281,30 

трупи за бичене 15-17см бял бор 57,24 80,00 4579,20 

трупи за бичене 15-17см - ІІ кач. бял бор 0,00 70,00 0,00 

 обли греди бял бор 137,00 60,00 8220,00 

технологична дървесина бял бор 77,38 45,00 3482,10 

Дребна   4,26   191,70 

Ритловици бял бор 0,00 55,00 0,00 

технологична дървесина бял бор 4,26 45,00 191,70 

Дърва   64,32   2823,59 

 ОЗМ бял бор 6,43 70,00 450,10 

 дърва пл куб.м бял бор 57,89 41,00 2373,49 

Общо за подотдела   385,87   24091,94 

Подотдел 531-ж         

Едра   0,60   54,00 

трупи за бичене > 50см черен бор 0,00 100,00 0,00 

трупи за бичене > 50см - ІІ кач. черен бор 0,00 80,00 0,00 

трупи за бичене > 30см черен бор 0,00 95,00 0,00 

трупи за бичене > 30см - ІІ кач. черен бор 0,00 76,00 0,00 

трупи за бичене 18-29см черен бор 0,60 90,00 54,00 

трупи за бичене 18-29см - ІІ кач. черен бор 0,00 72,00 0,00 

Средна    17,16   924,70 

трупи за бичене 15-17см черен бор 2,44 70,00 170,80 
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трупи за бичене 15-17см - ІІ кач. черен бор 0,00 70,00 0,00 

 обли греди черен бор 9,15 55,00 503,25 

технологична дървесина черен бор 5,57 45,00 250,65 

Дребна   1,08   48,60 

Ритловици черен бор 0,00 55,00 0,00 

технологична дървесина черен бор 1,08 45,00 48,60 

Дърва   1,33   54,53 

 ОЗМ черен бор 0,00 70,00 0,00 

 дърва пл куб.м черен бор 1,33 41,00 54,53 

Общо за подотдела   20,17   1081,83 

общо за об. 18064-1   867,19   53635,67 

 

 

Посочените количества дървесина за обекта са прогнозни. Купувачът се 

задължава да закупи цялото добито на склад количество дървесина от обекта. 

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 заявява асортименти различни от регламентираните в 

утвърдената спецификация, като продавачът изпълнява заявката при техническа 

възможност и постигната договореност с изпълнителя по договора за добив от 

насажденията, включени в обекта. В случай на възможност заявените асортименти се 

заплащат по достигнатата на електронния търг цена, завишена с 5 (пет) процента. 

5. Условия за получаването на добитата дървесина: на временен склад, 

предварително заплащане и след подписване на предавателно – приемателен 

протокол за добитата дървесина. 

6. Крайният срок за продажба на дървесината от Обект № 18064-1 е 

30.12.2018г. 
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Дървесината от Обект № 18064-1 предмет на процедурата, ще бъде добита и 

извозена на временен склад по асортименти. 

ДГС “Алабак“ писмено ще уведомява купувача за наличието на добита 

дървесина на временен склад. 

7. НАЧАЛНАТА ТРЪЖНА ЦЕНА НА ОБЕКТА е в размер на 53 635,67 лв. 

(петдесет и три хиляди шестстотин тридесет и пет лева и 67стотинки) без 

включен ДДС. 

        8. Гаранцията за участие в електронния търг е в размер на 2600 лв. (две хиляди 

и  шестстотин лева ). 

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

внесена по сметка на ЮЦДП, гр. Смолян IBAN: BG73DEMI92401000203880 при 

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

За внесената гаранция за участие се попълва платежно нареждане за всеки 

обект, за който се участва, в което задължително се посочва: „ЕЛЕКТРОНЕН 

ТЪРГ”, за обект № 18064-1– ТП ДГС „Алабак“. Не се допуска внасянето на 

гаранции за участие за няколко обекта в едно платежно нареждане. 

           Гаранцията за участие следва да е постъпила реално по посочената банкова 

сметка в срока, посочен в т. 12 от настоящата заповед. 

   Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% /пет процента/ от 

достигнатата стойност за обект № 18064-1. Същата се представя във формата на 

парична сума, внесена по сметка на ТП ДГС „Алабак” IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  при „ЦКБ” АД офис Велинград BIC код: CECBBGSF или 

банкова гаранция, учредена в полза на ДГС „Алабак”. 

 9. Стъпката за наддаване е парична сума без ДДС в размер на 800 лв. 

/осемстотин лева/ без ДДС. 

 10. Оглед на отделите включени в обекта може да се извърши в присъствието 

на служител на ТП” ДГС Алабак” всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00ч.  в периода 

от 06.08.2018г. До 22.08.2018г. включително. 

Разходите за извършване на огледа са за сметка на кандидата. 

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

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

електронен търг за продажба на прогнозни количества дървесина.  

11. Тръжните документи за провеждане на електронен търг за обект № 

18064-1 могат да бъдат изтеглени от „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА ЮЦДП, 

гр. Смолян”, а именно: https://sale.uslugi.io/ucdp 

12. Срокът за подаване на документи за участие в електронния търг за 

обект № 18064-1 е до 23.59 часа на 22.08.2018год. 

13. Електронният търг ще се проведе на 24.08.2018г. с начален час 11.00 часа и 

край на наддаването 11.10 часа в интернет платформата на ЮЦДП, гр. Смолян, с 

електронен адрес: https://sale.uslugi.io/ucdp. 

Времевият интервал за извършване на наддавателни предложения за 

електронен търг е 10 (десет) минути. В рамките на тези минути всеки един 

участник може да направи неограничен брой наддавания. 
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В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА МИНУТА ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ 

ВРЕМЕВИ ИНТЕРВАЛ Е РЕГИСТРИРАНО НАДДАВАНЕ, ВРЕМЕТО ЗА 

НАДДАВАНЕ СЕ УВЕЛИЧАВА С ЕДНА МИНУТА.  

ВРЕМЕТО НА ТЪРГА СЕ УВЕЛИЧАВА С ПО 1 (ЕДНА) 

ДОПЪЛНИТЕЛНА МИНУТА, КАТО МАКСИМАЛНИЯТ БРОЙ ПЪТИ Е 10 

(ДЕСЕТ) С ПО 1 (ЕДНА) МИНУТА, В СЛУЧАЙ ЧЕ ПРЕЗ СЪОТВЕТНАТА 

ДОПЪЛНИТЕЛНА МИНУТА Е РЕГИСТРИРАНО НАДДАВАТЕЛНО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 АКО В ДЕВЕТАТА ДОПЪЛНИТЕЛНА МИНУТА ОТ ДОБАВЕНОТО 

ВРЕМЕ Е РЕГИСТРИРАНО НАДДАВАНЕ, ДОБАВЕНОТО ВРЕМЕ СЕ 

УВЕЛИЧАВА С ОЩЕ ЕДНА МИНУТА, КОЯТО Е ПОСЛЕДНА ЗА ТЪРГА. 

 

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

 За участие в електронния търг кандидатите се регистрират в „ИНТЕРНЕТ 

ПЛАТФОРМАТА НА ЮЦДП, гр. Смолян”, чрез валиден електронен подпис. 

1. До участие в електронния търг се допускат кандидати, които: 

1.1. Са регистрирани в интернет платформата на ЮЦДП, гр. Смолян, чрез 

валиден електронен подпис. 

1.2. Отговарят на следните изисквания: 

 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; 

 Да не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по 

несъстоятелност; 

 Да не е в производство по ликвидация;  

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

разпоредба на ЗПКОНПИ с директора на Южноцентрално държавно предприятие – 

гр. Смолян и ДГС „Алабак“.  

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

 Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

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

акт на компетентен държавен орган;  

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

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

държавен орган; 

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

неговите териториални поделения (ДГС/ДЛС). 

Обстоятелствата посочени в т. 1.2 се декларират с подписването на 

декларации, приложения към тръжния регламент (документацията за участие). 

1.3.  Са подписали с електронния си подпис автоматично генерирана от 

системата декларация: 
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1.3.1 Приложение № 1 към тръжния регламент – в случаите в които 

управителя на кандидата участва лично на търга; 

1.3.2. Приложение № 2 към тръжния регламент – в случаите в които лицето 

участващо в търга е упълномощен представител; 

1.4. Са внесли пълният размер на определената парична гаранция за участие в 

определения срок за обекта, за който ще участва. 

Това обстоятелство се доказва с прилагането на сканиран документ – 

„Платежно нареждане”, „извлечение от банковата сметка” на кандидата или 

друг документ, от който да е видно, че за обект № 18064-1, в електронен търг за 

продажба на прогнозни количества дървесина кандидатът е внесъл определената 

по т. 8 от заповедта парична сума. 

1.5. Са представили попълнено и подписано Приложение № 3 – 

Административни сведения за кандидата. 

Реда и начина на представяне на изискуемите документи, както и всички 

условия за участие са описани подробно в документацията за участие. 

Декларация - Приложение № 1, Приложение № 2 и Административни сведения 

Приложение № 3 са публикувани на „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА ЮЦДП, гр. 

Смолян”. 

       Когато кандидатите не представят някой от изброените в т. 1 документи 

или същите са непълни, кандидатите ще бъдат отстранявани от участие в 

електронния търг, като няма да бъдат допускани до наддаването. 

 

 Един кандидат може да подава само един комплект документи по Раздел 

II, т. 1 за участие в електронен търг за продажба на прогнозни количества 

дървесина от склад за един обект. В случай, че бъде констатирано от комисията 

за разглеждане на представените документи, че даден кандидат е представел 

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

наддаването за същия. 

 

 Когато кандидат в процедура е чуждестранно физическо или юридическо 

лице документите по Раздел II, т. 1, които са на чужд език, се представят в 

официално заверен превод. 

 

    III. Определям лица за контакт: 

1. инж. Константин Чолаков – експерт Ползване от горите при ЦУ на ЮЦДП – 

гр.Смолян с GSM 0885800207;  

2. инж. Димитър Китов – зам.-директор при ТП ДГС „Алабак” с GSM 

0885003331;  

 

       IV. С настоящата заповед утвърждавам тръжен регламент 

(документация за участие) за провеждане на електронен търг за продажба на 

прогнозни количества дървесина от склад.  
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          Настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на 

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

„Алабак“ както и да се публикува на интернет платформата на ЮЦДП, гр. 

Смолян, а именно: https://sale.uslugi.io/ucdp най-малко 15 дни преди крайния срок 

за подаване на офертите. 

 

 V. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред 

Административен съд Пазарджик съгласно разпоредбите на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й. 

 

 

 

 

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

                                                                                                             /инж. Иван Гюров/ 

*заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


