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ТРЪЖЕН РЕГЛАМЕНТ (ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ) 

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА 

        Продажба на прогнозни количества дървесина, чрез електронен търг 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 №1808 

Категория дървесина 

Сортимент 

Дървесен 

вид 

Количество Начална цена 
Стойност 

/ к3 * к4 / 

куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 

Отдел 49, подотдел „н” 

Едра 

Смърч 

1180,00 121,76 143680,00 

Първо качество трупи за бичене 1180,00 121,76 143680,00 

     Iа клас над 50 0,00 130 0,00 

     I клас над 30 798,00 125 99750,00 

     II клас от 18 до 29 382,00 115 43930,00 

Второ качество трупи за бичене 0,00 - 0,00 

     Iа клас над 50 0,00 104 0,00 

     I клас над 30 0,00 100 0,00 

     II клас от 18 до 29 0,00 92 0,00 

Средна 93,00 65,97 6135,00 

Първо качество трупи за бичене 25,00 87,00 2175,00 

    III клас от 15 до 17 25,00 87 2175,00 

Второ качество трупи за бичене 0,00 - 0,00 

    III клас от 15 до 17 0,00 70 0,00 

Други 68,00 58,24 3960,00 

    IV клас от 11 до 14 60,00 60 3600,00 

    V клас от 8 до 10 0,00 60 0,00 

    Техн. дърв. от средна 8,00 45 360,00 

Дребна 3,00 45,00 135,00 

    VI клас  0,00 60 0,00 

    Техн. дърв. от дребна 3,00 45 135,00 

Дърва 109,999 60,543 6659,66 

     ОЗП 75,235 70 5266,45 

     Дърва за огрев 28,529 39 1112,63 

     Техн. дърв. от дърва 6,235 45 280,58 

Едра 

Бял бор 

234,00 108,29 25340,00 

Първо качество трупи за бичене 234,00 108,29 25340,00 

     Iа клас над 50 0,00 120 0,00 

     I клас над 30 77,00 115 8855,00 

     II клас от 18 до 29 157,00 105 16485,00 

Второ качество трупи за бичене 0,00 - 0,00 

     Iа клас над 50 0,00 96 0,00 

     I клас над 30 0,00 92 0,00 

     II клас от 18 до 29 0,00 84 0,00 

Средна 37,00 63,65 2355,00 

Първо качество трупи за бичене 9,00 80,00 720,00 

    III клас от 15 до 17 9,00 80 720,00 

Второ качество трупи за бичене 0,00 - 0,00 

    III клас от 15 до 17 0,00 70 0,00 

Други 28,00 58,39 1635,00 

    IV клас от 11 до 14 25,00 60 1500,00 

    V клас от 8 до 10 0,00 60 0,00 

    Техн. дърв. от средна 3,00 45 135,00 

Дребна 2,00 45,00 90,00 

    VI клас  0,00 60 0,00 

    Техн. дърв. от дребна 2,00 45 90,00 

Дърва 76,001 60,54 4601,30 

     ОЗП 51,981 70 3638,67 

     Дърва за огрев 19,712 39 768,77 

     Техн. дърв. от дърва 4,308 45 193,86 
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Едра 

Ела 

31,00 116,45 3610,00 

Първо качество трупи за бичене 31,00 116,45 3610,00 

     Iа клас над 50 0,00 125 0,00 

     I клас над 30 20,00 120 2400,00 

     II клас от 18 до 29 11,00 110 1210,00 

Второ качество трупи за бичене 0,00 - 0,00 

     Iа клас над 50 0,00 100 0,00 

     I клас над 30 0,00 96 0,00 

     II клас от 18 до 29 0,00 88 0,00 

Средна 2,00 60,00 120,00 

Първо качество трупи за бичене 0,00 - 0,00 

    III клас от 15 до 17 0,00 87 0,00 

Първо качество трупи за бичене 0,00 - 0,00 

    III клас от 15 до 17 0,00 70 0,00 

Други 2,00 60,00 120,00 

    IV клас от 11 до 14 2,00 60 120,00 

    V клас от 8 до 10 0,00 60 0,00 

    Техн. дърв. от средна 0,00 45 0,00 

Дребна 0,00 - 0,00 

    VI клас  0,00 60 0,00 

    Техн. дърв. от дребна 0,00 45 0,00 

Дърва 1,000 60,55 60,55 

     ОЗП 0,684 70 47,88 

     Дърва за огрев 0,259 39 10,10 

     Техн. дърв. от дърва 0,057 45 2,57 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ №1808: 1769,00 108,98 192786,50 

 

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. 

 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.. 

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

издължавани по тримесечия, съгласно следния график за доставка: 

 

Обект № 
Отдел, 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 
Общо 

I II III IV 

1808 49 „н” 370 750 649 - 1769 

         

Условия за получаването на добитата дървесина: на временен склад, предварително 

заплащане и след подписване на предавателно-приемателен протокол за добитата 

дървесина. 

 

 2. СРОК И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ 

2.1. Крайният срок за продажба на дървесината от Обект № 1808 е 30.09.2018г. 

2.2. Дървесината от Обект № 1808, предмет на процедурата, ще бъде добита и 

извозена на временен склад по асортименти. 
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2.3. ТП „ДГС – Борино”, писмено ще уведомява купувача за наличието на дървени 

материали на временен склад. 

2.4. Ако в срок от 70 календарни дни от датата на подписване на договора за 

покупко – продажба на прогнозните количества дървесина от обекта, за някое от 

насажденията по договора не бъде сключен договор за добив Продавачът има право да 

прекрати едностранно договора като не дължи съответните количества от насаждението и 

неустойки, а договорът се счита за прекратен в тази си част. Същото се отнася и за 

случаите, когато е налице прекратяване на договор за добив и в срок от 60 календарни дни 

от датата на прекратяването не е сключен нов такъв за съответното насаждение. 

 

 3. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ - „НАЙ-ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”.  

Участниците в електронния търг могат да направят неограничен брой наддавания в 

рамките на времето, определено за провеждане на електронен търг. 

 

4. НАЧАЛНАТА ТРЪЖНА ЦЕНА НА ОБЕКТА е в размер на 192 786,50 лв. 

(Сто деветдесет и две хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и петдесет 

стотинки) без включен ДДС. 

 

           5. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ. 

 Гаранцията за участие в електронния търг е в размер на 9 630,00 лв. (Девет хиляди 

шестстотин и тридесет 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 

№1808 – ТП „ДГС – Борино”. 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. 11 от настоящия регламент (документация).          

 

6. ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ. 

ЮЦДП, гр. Смолян  освобождава гаранциите за участие на: 

1. отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или 

второ място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта за 

определяне на купувач; 

2. класираните на първо и на второ място - след сключването на договора за 

покупко продажба на прогнозната количество дървесина. 

             При прекратяване на процедурата гаранциите на всички кандидати се 

освобождават в срок 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. 

             Продавачът освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него. 

            Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

1. обжалва заповедта за определяне на купувач - до решаване на спора с влязло в 

сила решение; 

2. е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 
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    7. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

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

достигнатата стойност за обект №1808 Същата се представя във формата на парична 

сума, внесена по сметка на ТП „ДГС – Борино” 

 IBAN: BG92 CECB 9790 10F6 8397 00,  

BIC: CECBBGSF  

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, клон Борино 

  или банкова гаранция, учредена в полза на ТП „ДГС – Борино”. 

Гаранцията за изпълнение следва да бъде представена преди подписване на 

договора.  

 Гаранцията за изпълнение на договора се връща при условията и по реда, посочени 

в проекта на договор – Приложение № 4. 

 

 8. СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ. 

 Стъпката за наддаване е парична сума без ДДС в размер на 2 890,00 лв. /Две 

хиляди осемстотин и деветдесет лева/. 

 

9. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА  

Електронния търг ще се проведе на 08.03.2018г. с начален час 15:00 часа и край 

на наддаването 15:10 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. 

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. 

 

10. УСЛОВИЕ 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. 

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

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

валиден електронен подпис. 

10.1.2. Отговарят 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;  

https://sale.uslugi.io/ucdp
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г)Да не е свързано лице по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на 

Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси (ЗПУКИ) с  директора 

на ЮЦДП и с директора на ТП „ДГС – Борино”;  

д)Да няма сключен договор с лице по чл.21 ЗПУКИ;  

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 парични задължения към ЮЦДП, гр. Смолян и териториалните 

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

орган; 

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

неговите териториални поделения (ДГС/ДЛС). 

Изискванията по точки 10.1.2, б. „а”, „б”, „в”, „г” „д”, „е”, „ж” и „з” се 

декларират от управителите или лицата, които представляват кандидата, съгласно 

Търговския закон или законодателството на държава – членка на Европейския 

съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското 

икономическо пространство, където кандидатът е регистриран. 

В случай че в електронния търг участва, управител на фирмата кандидат, 

същият подписва с електронния си подпис декларация – Приложение № 1, която 

системата автоматично генерира. За всички останали представляващи кандидата се 

прилагат сканирани копия на собственоръчно подписана декларация – Приложение 

№ 1 

В случай че в процедурата фирмата – кандидат се представлява от 

пълномощник и съгласно търговската регистрация на кандидата е записано, че 

начина на представляване е заедно и поотделно, то тогава е достатъчно един от 

управителите да е упълномощил пълномощника, който ще го представлява на 

търга. В този случай пълномощникът подписва електронно автоматично 

генерирана в системата Декларация – приложение № 2. Пълномощникът е длъжен 

да приложи подписана/и собственоръчно декларация/и Приложение № 1 от 

ВСИЧКИ управители на дружеството. 

В случай че в процедурата фирмата – кандидат се представлява от 

пълномощник и съгласно търговската регистрация на кандидата е записано, че 

начина на представляване е само заедно, то тогава всички управители, следва да са 

упълномощили пълномощника, който ще ги представлява на търга. В този случай 

пълномощникът подписва електронно автоматично генерирана в системата 

Декларация – приложение № 2. Пълномощникът е длъжен да приложи подписани 

собственоръчно декларации Приложение № 1 от ВСИЧКИ управители на 

дружеството. 

 Обстоятелството 10.1.2., б. „и” ще се проверява служебно от комисията 

разглеждаща документите за участие в търга. 

10.1.3. Притежават мощности за преработка на посочените в търга количества 

дървесина в обекти по чл. 206 от Закона за горите. За доказване на регистриран обект по 

чл. 206 от ЗГ, кандидатът представя сканирано копие на документ издаден от съответното 

РДГ, по местонахождение на обекта не по – рано от един месец, преди провеждането 

на търга.  

10.1.4. Представят сканирани документи доказващи наличието на мощности 

за преработка на преобладаващата категория дървесина (договори за мощности за 
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преработка на дървесина, извлечения от счетоводни регистри, фактури за закупуване на 

мощности, както и други документи удостоверяващи тези обстоятелства). В случай, че 

кандидат представя извлечение от счетоводни регистри, същите следва да бъдат 

заверени собственоръчно с положен подпис и печат на кандидата. От направената 

заверка трябва да е видно, че представените документи са актуални към датата на 

подаване на документите за участие в електронния търг. За удостоверяване на 

горното върху представеният документ се поставя дата, съответстваща на датата на 

подаване на документите за търга.  

10.1.5. Са внесли пълния размер на определената парична гаранция за участие 

в определения срок за обекта, за който ще участва по посочената в документацията 

банкова сметка. 

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 №1808, в електронен търг за продажба на 

прогнозни количества дървесина кандидатът е внесъл определената по т. 5 от 

настоящата документация сума. 

10.1.6.  Са представили попълнено и подписано Приложение № 3 – 

Административни сведения за кандидата.  

10.1.7. Са представили нотариално заверено пълномощно /сканирано/, когато 

кандидатът участва в електронния търг, чрез упълномощен представител. 

 

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. 10.1. 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 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 подал 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 т. 10 от тръжните условия, които са на чужд език, се 

представят сканирани документи с официално заверен превод. 

 

В процедурата не могат да участват кандидати, за които са налице обстоятелствата  

по т. 10.1.2. от настоящите условия. 

 

10.2 Комисията отстранява от участие в процедурата кандидат: 

1. който не е представил някой от изискуемите документи, посочени в точка 10 от 

настоящите условия или те са представени във вид и съдържание, различни от 

изискваните; 

2. за когото са налице обстоятелства по т. 10.1.2 от тръжните условия; 
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3. който е представил повече от един комплект документи по т. 10.1 за участие в 

електронен търг за продажба на прогнозни количества дървесина от склад за един обект; 

4. който е представил извлечение от счетоводни регистри, което не отговаря на 

изискването по т. 10.1.4. от настоящата документация.  

 

11. ПОДАВАНЕ НА ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА 

 Всички документи се подават в електронен вид от кандидата или упълномощен от 

него представител в срок до 23.59 часа на 06.03.2018г., след като е извършена 

регистрация на кандидата или на упълномощения му представител в интернет 

платформата на ЮЦДП, гр. Смолян: https://sale.uslugi.io/ucdp 

За участие, кандидатът или упълномощеният представител прилага следните 

документи в електронен вид: 

11.1. Декларация по образец – Приложение №1 и ако е приложимо Декларация по 

образец – Приложение № 2. 

 11.2. Документ, от който да е видно, че кандидатът е внесъл пълния 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 №1808, в електронен търг за продажба на 

прогнозни количества дървесина кандидатът е внесъл определената гаранция за 

участие. 

11.3. Документ, издаден от съответното РДГ по местонахождение на обекта за 

доказване наличието на регистриран обект по чл. 206 от ЗГ. Документът следва да е 

издаден не по – рано от един месец, преди провеждането на търга. Същият се 

представя във вид на сканиран документ.  

11.4. Документи, доказващи наличието на мощности за преработка на 

преобладаващата категория дървесина (договори, извлечения от счетоводни регистри, 

фактури за закупуване на мощности, както и други документи удостоверяващи тези 

обстоятелства). В случай, че кандидат представя извлечение от счетоводни регистри, 

същите следва да бъдат заверени собственоръчно с положен подпис и печат на 

кандидата. От направената заверка трябва да е видно, че представените документи 

са актуални към датата на подаване на документите за участие в електронния търг. 

За удостоверяване на горното върху представеният документ се поставя дата, 

съответстваща на датата на подаване на документите за търга.  

Документа/тите се представя/т във вид на сканиран документ. 

11.5. Попълнено и подписано Приложение № 3 – Административни сведения за 

кандидата. 

 11.6. Нотариално заверено пълномощно /сканирано/, когато кандидатът участва в 

електронния търг, чрез упълномощен представител. 

 В този случай, пълномощното се сканира и се прилага, като документ за 

допускане на кандидата в електронния търг. 

 

12.   СРОК И НАЧИН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ. 

          Документите се подават от кандидата или от упълномощен от него представител 

само в електронен вид, като прикачени документи, до  23:59 часа  на 06.03.2018г.  вкл. 

https://sale.uslugi.io/ucdp
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Документи, представени след изтичане на крайния срок, не се приемат от 

Продавача. 

 Документите се представят само по електронен път при условията и по реда на 

Закона за електронния документ и електронния подпис. 

Кандидатите имат възможност да редактират подадените от тях документи до 

изтичане на крайния срок за подаването им.  

 

 

13. РАЗНОСКИ ПО ТЪРГА 

 Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне и представяне на документите 

за участие, които не се възстановяват. 

 

14. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА  

Купувачът ще заплаща достигнатата цена на обекта по следния начин: 

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.  

2. Размерът на следващите авансови вноски е не по-малък от 10 % (десет) процента 

от договорираната цена, които се заплащат в рамките на 10 (десет) календарни дни, 

считано от датата на изготвяне на последния предавателно-приемателен протокол по 

предходно платената дървесина. Този срок за плащане се отнася за случаите, когато 

купувачът е приел дървесина, чиято стойност изчерпва размера на авансово платената 

вноска.  

3. Последната вноска с размер по-малък от този по предходната точка може да се 

внася на няколко части като се предава дървесина до размера на вноската. 

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

внесената авансова вноска. 

5. Фактурирането на дървесината се извършва по асортименти на основание 

съставените предавателно-приемателни протоколи за приемане на рампираната и 

измерена дървесина на временен склад с представител от фирмата – купувач. 

 

 15. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

 Комисията разглежда постъпилите документи след изтичане срока за 

регистрация на кандидатите, посочен в т. 12 от настоящите условия.  

 След проверка редовността на подадените документи, комисията обявява 

решението си, относно съответствието им с предварително определените от продавача 

условия и относно допускането на кандидатите за по-нататъшно участие в процедурата. 

Комисията отстранява от участие в търга кандидат, в случаите по т. 10.2. от 

настоящите условия. 

 За взетото от страна на комисията решение, всеки един кандидат ще бъде 

уведомен на посочения в електронният подпис електронен адрес за допускане или 

отстраняване от по – нататъшно участие в електронния търг. 

 Допуснатите кандидати ще получат уникален идентификационен код (УИК) 

и линк за активиране на полученият код на същия адрес. До участие в търга са допускат 

само активирали УИК кандидати. 

 В деня и часа, определени за провеждане на електронния търг, полученият 

УИК код е необходимо да бъде въведен от участника в наддаването, за да може 

платформата да го допусне  до търга, както и да потвърди началната тръжна цена. 
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 Наддаването се извършва онлайн – в реално време, като на кандидатите са 

ясни № на обекта на търга, количествата дървесина и дървесните видове, началната 

тръжна цена и стъпката за наддаване. 

 При всяко наддаване участниците могат да наддават само с една стъпка, 

която системата им предлага като взема предвид началната/текущо най-високата цена и 

добавя една стъпка. 

 Ако текущо най-високата цена е на съответния участник – той няма 

възможност да наддава сам над себе си. 

 Възможност да наддават имат само в случай че някой друг е вдигнал цената 

с една стъпка. 

 Цената се обновява автоматично в секцията им за наддаване и те трябва само 

да подадат офертата. 

 Наддавателните предложения в рамките на една процедура не са ограничени. 

 В случай, че до участие в наддаването е допуснат повече от един кандидат, 

то тогава същите трябва да потвърдят получаването на УИК и да се регистрират за 

извършване на наддаването, след започването на търга. За да спечели някой от 

допуснатите участници е необходимо да бъде извършено поне едно наддаване с една 

стъпка над началната цена за обекта. 

 В случай, че до участие в наддаването е допуснат само един кандидат, 

същият трябва да потвърди получаването на УИК и да се регистрира за извършване на 

наддаването, след започването на търга. За да спечели единствения допуснат участник е 

необходимо да наддаде една стъпка над началната цена за обекта. 

 Потвърдената от участника цена го обвързва към търга и всички други 

участници в него. 

 Печели този от участниците, който пръв е предложил най – висока цена във 

времевия интервал за наддавателни предложения. 

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 

кандидатите, който се подписва от всички членове и се предава на директора на ТП „ДГС 

– Борино” за утвърждаване. 

Процедурата завършва със  заповед  на директора на ТП „ДГС – Борино” за: 

- определяне на купувач, или  

- прекратяване на процедурата 

Заповедта се издава в 3-дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията 

и се съобщава по реда на чл. 61 АПК. Заповедта се публикува на интернет страницата на 

ЮЦДП, гр. Смолян и ТП „ДГС – Борино” 

Заповедта за определяне на купувач или за прекратяване на процедурата се 

публикува и на интернет платформата на ЮЦДП, гр. Смолян: 

https://sale.uslugi.io/ucdp. След публикуване на съответната заповед кандидатите 

получават автоматично генерирано съобщение на електронния адрес, посочен в 

електронния подпис на кандидата, с което се съобщава за публикувана заповед за 

определяне на купувач или за прекратяване на търга. Датата на получаване на 

електронното съобщение се счита за дата на съобщаване по реда на чл. 61 от АПК за 

издадената заповед. 

 

16. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. 

16.1. Продавачът прекратява процедурата с мотивирана заповед, когато: 

16.1.1. Не е регистриран участник за участие в търга; 

16.1.2. Документите за участие на всички кандидати не отговарят на изискванията 

и условията на търга; 

16.1.3. Първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

https://sale.uslugi.io/ucdp
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16.1.4. Отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на 

съществена промяна в обстоятелствата; 

16.1.5. Са установени нарушения при откриване и провеждане на търга, които не 

могат да бъдат отстранени без това да доведе до промяна на условията, при които е 

обявен. 

16.1.6. Възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно 

и които органът, открил процедурата не би могъл да предвиди преди откриването й. 

16.1.7. Определеният за спечелил процедурата не представи гаранция за 

изпълнение на договора. 

16.2. Органът, открил търга може да открие нова процедура за същия обект, само 

когато първоначално обявеният търг е прекратен и заповедта за прекратяване не е 

обжалвана или ако е обжалвана – спорът е решен с влязло в сила решение.              

 

            17. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. 

Директорът на ТП „ДГС – Борино” сключва писмен договор с кандидата, 

определен за купувач в 7-дневен срок от: 

- влизането в сила на заповедта за определяне на купувача, или 

- съобщаването на заповедта за определяне на купувача, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В същия срок кандидатът, определен за купувач е длъжен да представи: 

1. документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение 

на договора; 

2. свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които 

представляват съответния кандидат съгласно Търговския закон или законодателството на 

държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, където кандидатът е 

регистриран; 

3. удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че 

кандидатът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган. 

Документите по точки 1, 2 и 3, следва да са валидни към датата на подписване 

на договора. Документа по т. 3 да е издаден не по – рано от един месец преди датата 

на подписване на договора. Изброените документи се представят в оригинал или 

заверено от кандидата копие. При представяне на заверено копие кандидатът 

представя и оригинала за сравнение. 

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор в горепосочения 

срок, продавачът предлага сключването на договор на кандидата, класиран на второ 

място. В този случай, продавачът издава нова заповед за определяне на купувач на 

дървесината от обекта, като същият преди сключване на договора е длъжен да представи 

документите по точки от 1 до 3. Срокът за сключване на договора е 7-дневен от влизането 

в сила на заповедта за определяне на втория класиран кандидат за купувач на 

прогнозното количество дървесина. 

Договор не се сключва с кандидат, определен за купувач, който: 

1. в установения срок не представи горепосочените документи;  

2. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган; 

3. има парични задължения към Южноцентрално държавно предприятгие, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

4. има текущи непогасени парични задължения към ЮЦДП, гр. Смолян и неговите 

териториални поделения (ДГС/ДЛС). Това обстоятелство се проверява по служебен 
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път от продавача. 
В договора задължително се включват всички условия, при които е спечелен 

обектът. 

           При отказ за сключване на договор гаранцията за участие се задържа.  

 

18. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Кандидатите в търга могат да получават допълнителна информация за търга от 

следните лица: 

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

гр.Смолян с GSM 0885800207;  

2. Димитринка Измирлиева - юрисконсулт при ТП „ДГС – Борино” с GSM 

0889331334. 

 

За неуредените въпроси се прилага 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. 


