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 „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ- СМОЛЯН” 

Т П ” Д Ъ Р Ж А В Н О  Г О Р С К О  С Т О П А Н С Т В О -  Д О С П А Т ”  

4831 Доспат, ул.”Орфей” № 6, ЕИК 2016195800435, тел. 03045/ 2227, факс 2272 

e-mail: dgsdospat@usdp-smolian.com 

 

 

З А П О В Е Д 

№ 350/30.07.2018г. 

 

На основание чл. 49, ал. 1, т. 5, чл. 74, ал. 1, т. 1от 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 №1833 за продажба на 

стояща дървесина на корен, добита от горски територии – държавна собственост, 

попадащи в териториалния обхват на ТП „ДГС Доспат“. 

 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 стояща дървесина на корен. 

 3. Дървесината, определена за продажба от обект № 1833 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: 

 

Категория дървесина  и 

асортимент 

Дървесен 

вид  Количество 

Единична 

цена 

Обща 

стойност 

  

м3 

лв./м3 (без 

ДДС) лв.(без ДДС) 

1 2 3 4 5 

Отдел/подотдел 22-к 

    Едра 

 

122,00 

 

10982,62 

Трупи за бичене > 50 см. бял бор 0,00 93,71 0,00 

 

смърч 0,00 103,71 0,00 

Трупи за бичене > 50 см.- 

второ качество бял бор 0,00 69,71 0,00 

 

смърч 0,00 77,71 0,00 

Трупи за бичене от 30 до 49 бял бор 10,00 88,71 887,10 
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см. 

 

смърч 52,00 98,71 5132,92 

Трупи за бичене от 30 до 49 

см.-второ качество бял бор 0,00 65,71 0,00 

 

смърч 0,00 73,71 0,00 

Трупи за бичене от 18 до 29 

см. бял бор 36,00 78,71 2833,56 

 

смърч 24,00 88,71 2129,04 

Трупи за бичене от 18 до 29 

см. – второ качество бял бор 0,00 57,71 0,00 

 

смърч 0,00 65,71 0,00 

Средна 

 

14,00 

 

579,70 

Трупи за бичене от 15 до 17 

см. бял бор 4,00 53,71 214,84 

 

смърч 2,00 65,71 131,42 

Трупи за бичене от 15 до 17 

см. – второ качество бял бор 0,00 43,71 0,00 

 

смърч 0,00 47,71 0,00 

Обли греди  11-14 см. бял бор 5,00 33,18 165,90 

 

смърч 1,00 33,18 33,18 

Мини подпори 8-10 см бял бор 0,00 27,18 0,00 

 

смърч 0,00 27,18 0,00 

Технологична дървесина бял бор 1,00 17,18 17,18 

 

смърч 1,00 17,18 17,18 

Дребна 

 

1,00 

 

15,18 

Ритловици бял бор 0,00 28,18 0,00 

 

смърч 0,00 28,18 0,00 

Технологична дървесина бял бор 1,00 15,18 15,18 

 

смърч 0,00 15,18 0,00 

Дърва 

 

26,00 

 

385,92 

ОЗП бял бор 0,00 44,52 0,00 

 

смърч 2,00 44,52 89,04 

дърва за огрев бял бор 16,00 12,37 197,92 

 

смърч 8,00 12,37 98,96 

Общо за отдел /подотдел 

22-к 

 

163,00 

 

11963,42 

Отдел/подотдел 173-а 

    Едра 

 

230,00 

 

19756,10 
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Трупи за бичене > 50 см. бял бор 0,00 94,07 0,00 

 

смърч 0,00 104,07 0,00 

Трупи за бичене > 50 см.- 

второ качество бял бор 0,00 70,07 0,00 

 

смърч 0,00 78,07 0,00 

Трупи за бичене от 30 до 49 

см. бял бор 80,00 89,07 7125,60 

 

смърч 20,00 99,07 1981,40 

Трупи за бичене от 30 до 49 

см.-второ качество бял бор 0,00 66,07 0,00 

 

смърч 0,00 74,07 0,00 

Трупи за бичене от 18 до 29 

см. бял бор 93,00 79,07 7353,51 

 

смърч 37,00 89,07 3295,59 

Трупи за бичене от 18 до 29 

см. – второ качество бял бор 0,00 58,07 0,00 

 

смърч 0,00 66,07 0,00 

Средна 

 

31,00 

 

1354,75 

Трупи за бичене от 15 до 17 

см. бял бор 12,00 54,07 648,84 

 

смърч 5,00 66,07 330,35 

Трупи за бичене от 15 до 17 

см. – второ качество бял бор 0,00 44,07 0,00 

 

смърч 0,00 48,07 0,00 

Обли греди  11-14 см. бял бор 4,00 33,54 134,16 

 

смърч 1,00 33,54 33,54 

Мини подпори 8-10 см бял бор 4,00 27,54 110,16 

 

смърч 1,00 27,54 27,54 

Технологична дървесина бял бор 2,00 17,54 35,08 

 

смърч 2,00 17,54 35,08 

Дребна 

 

1,00 

 

15,54 

Ритловици бял бор 0,00 28,54 0,00 

 

смърч 0,00 28,54 0,00 

Технологична дървесина бял бор 1,00 15,54 15,54 

 

смърч 0,00 15,54 0,00 

Дърва 

 

35,00 

 

497,63 

ОЗП бял бор 0,00 44,86 0,00 

 

смърч 1,60 44,86 71,78 
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дърва за огрев бял бор 27,00 12,75 344,25 

 

смърч 6,40 12,75 81,60 

Общо за отдел,  подотдел  

173-а 

 

297,00 

 

21624,02 

Отдел/подотдел 175-а 

    Едра 

 

29,80 

 

2813,35 

Трупи за бичене > 50 см. бял бор 0,00 93,77 0,00 

 

смърч 0,00 103,77 0,00 

Трупи за бичене > 50 см.- 

второ качество бял бор 0,00 69,77 0,00 

 

смърч 0,00 77,77 0,00 

Трупи за бичене от 30 до 49 

см. бял бор 0,00 88,77 0,00 

 

смърч 17,80 98,77 1758,11 

Трупи за бичене от 30 до 49 

см.-второ качество бял бор 0,00 95,77 0,00 

 

смърч 0,00 73,77 0,00 

Трупи за бичене от 18 до 29 

см. бял бор 1,00 78,77 78,77 

 

смърч 11,00 88,77 976,47 

Трупи за бичене от 18 до 29 

см. – второ качество бял бор 0,00 57,77 0,00 

 

смърч 0,00 65,77 0,00 

Средна 

 

4,00 

 

192,02 

Трупи за бичене от 15 до 17 

см. бял бор 0,00 53,77 0,00 

 

смърч 2,00 65,77 131,54 

Трупи за бичене от 15 до 17 

см. – второ качество бял бор 0,00 43,77 0,00 

 

смърч 0,00 47,77 0,00 

Обли греди  11-14 см. бял бор 0,00 33,24 0,00 

 

смърч 1,00 33,24 33,24 

Мини подпори 8-10 см бял бор 0,00 27,24 0,00 

 

смърч 1,00 27,24 27,24 

Технологична дървесина бял бор 0,00 17,24 0,00 

 

смърч 0,00 17,24 0,00 

Дребна 

 

0,00 

 

0,00 

Ритловици бял бор 0,00 28,24 0,00 



5 

 

 

смърч 0,00 28,24 0,00 

Технологична дървесина бял бор 0,00 15,24 0,00 

 

смърч 0,00 15,24 0,00 

Дърва 

 

26,20 

 

426,85 

ОЗП бял бор 0,00 44,58 0,00 

 

смърч 3,14 44,58 139,98 

дърва за огрев бял бор 0,00 12,44 0,00 

 

смърч 23,06 12,44 286,87 

Общо за отдел/подотдел  

175-а 

 

60,00 

 

3432,21 

Общо за обект № 1833 

 

520,00 

 

37019,65 

 

 

Посочените количества дървесина за обекта са прогнозни. Купувачът се 

задължава да добие и 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 качествона 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, 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 №1833 е 

30.12.2018г. 
Дървесината от Обект №1833, предмет на процедурата, ще бъде добита и 

извозена, сортирана и рампирана на временен склад по асортименти. 

7. НАЧАЛНАТА ТРЪЖНА ЦЕНА НА ОБЕКТА е в размер на 37 019.65 лв. 

(тридесет и седем хиляди деветнадесет лева и шестдесет и пет стотинки) без 

включен ДДС. 

 8. Гаранцията за участие в електронния търг е в размер 1800.00 лв. (хиляда и 

осемстотин лева). 
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Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, 

внесена по сметкана 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 № 1833 – ТП „ДГС Доспат“. 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 № 1833. Същата се представя във формата на парична 

сума, внесена по сметка на ТП „ДГС Доспат“. 

           IBAN: BG55IABG74911001040300 при АСЕТ БАНК, офис Доспат, BIC код: 

IABGBGSF 

          IBAN: BG33TTBB94001526962249 при SG ЕКСПРЕСБАНК, офис Доспат, BIC код: 

TTBBBG22 

           или банкова гаранция, учредена в полза на ТП „ДГС ДОСПАТ“. 

 

 9. Стъпката за наддаване е парична сума без ДДС в размер на 550.00 лв. 

/петстотин и петдесет лева/ без ДДС. 

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

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

от 31.07.2018г. до 21.08.2018г. 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 стояща дървесина на 

корен.  

11. Тръжните документи за провеждане на електронен търг за обект № 1833 

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 № 1833 е до 23:59 часа на 21.08.2018год. 

13. Електронният търг за продажба на стояща дървесина на корен ще се проведе 

на 23.08.2018г. с начален час 10:00 часа и край на наддаването 10:10 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 ЕРЕГИСТРИРАНО 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: 

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 ЗПКОНПИ с директора на Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян и 

ДГС/ДЛС …………………; 

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 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); 

к) Да е регистриран в публичния регистър по чл. 235/ чл. 241 от Закона за 

горите 

Изискванията по точки 1.2, б. „а”, „б”, „в”, „г” „д”, „е”, „ж”, „з” се 

декларират от управителите или лицата, които представляват кандидата, 

съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на 
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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 1.2., б. „и”, „к“ ще се проверява служебно от комисията 

разглеждаща документите за участие в търга. 

1.3. 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 №1833, в електронен търг за 

продажба на стояща дървесина на корен кандидатът е внесъл определената по т. 

5 от настоящата документация сума. 

1.4. Са представили попълнено и подписано Приложение № 3 – 

Административни сведения за кандидата.  

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

кандидатът участва в електронния търг, чрез упълномощен представител. 

1.6. Доказателство за сключен трудов договор с лице, вписано в публичния 

регистър по чл. 235 от ЗГ, както следва: 

 1.7. Заверено копие от удостоверението за регистрация на кандидата в 

публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за дейността „Добив на дървесина”- сканирано 

копие; 
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 1.8. Заверено копие от удостоверението за регистрация на наетия лицензиран 

лесовъд в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ за дейността „Планиране и 

организация на добива на дървесина” - сканирано копие; 

 1.9. Заверено копие от справка за актуалното състояние на действащите трудови 

договори, издадени от ТД НАП на работниците и служителите на кандидата - 

сканирано копие. Същата следва да бъде издадена в срок не по – рано от един месец, 

преди датата на подаване на документите за участие в търга. 

 Забележка: Когато управителят или някой от членовете на управителните 

органи на кандидата или физическото лице – едноличен търговец притежава 

удостоверение за извършване на съответната дейност, кандидатът може да участва в 

процедурата, като удостовери обстоятелството, че управителят или член на 

управителния орган или физическото лице – едноличен търговец притежава 

удостоверения за регистрация по т. 10.1.8.2. – в този случай не се представят 

доказателства за трудов договор по т. 10.1.8. 

 В деня на провеждане на търга, комисията проверява служебно актуалността на 

удостоверенията, както и проверява актуалното състояние на кандидата от сайта на 

Агенцията по вписване. 

 2. Доказателства за наличието на необходимия минимален брой собствена и/или 

наета техника и/или животинска сила, осигуряваща извършване на ползването на 

дървесина от съответния обект, както следва: 

 - моторен трион – 2 /два/ броя, трактор- 1 /един/ брой и/или 1 /един/ брой 

специализирана техника за добив и извоз, животинска сила – 2 /два/ броя.  
 2.1. декларация за техническото оборудване и животинска сила, с което 

кандидатът разполага (по образец – Приложение 5) - подписана на хартиен носител и 

сканирана. 

 2.2. Заверено от кандидата извлечение от балансовите сметки или счетоводните 

книги за ДМА, относно притежаваната от кандидата минимален брой техника, 

осигуряваща извършването на дейността - сканирано копие. 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. 
 2.3. Заверено от кандидата копие на договор за наем/закупуване на лизинг, ако 

техниката е наета/закупена на лизинг - сканирано копие. 

 2.4. Заверено копие от документ за регистрация на техниката, с която ще се 

изпълнява дейността, в зависимост от вида на техниката, съгласно действащото 

законодателство - сканирано копие. 

 2.5. Заверено копие от документ за техническа изправност на специализирана и 

самоходна техника, с която ще се изпълнява дейността - сканирано копие. 

 Забележка: В документите по т. 2.4. трябва да е виден собственика на техниката. 

 3. Доказателства за наличието на собствени работници за изпълнението на 

дейността, в брой и квалификация, съответстващи на представената техника. 

Участникът прилага заверени копия от свидетелства за придобита правоспособност за 

работа със съответния вид собствена, наета или закупена на лизинг техника, 
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удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на тези служители и 

работници на кандидата - сканирани копия. 

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

условия за участие са описани подробно в документацията за участие. 

 

 Когато кандидатите не представят някой от изброените в т. 1, т. 2 и т. 3 

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 

за участие в електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен за един 

обект. В случай, че бъде констатирано от комисията за разглеждане на 

представените документи, че даден кандидат е представил 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, 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. Давид Механчев- спец. лесовъдство технолог по дърводобива при ТП “ ДГС – 

Доспат” с GSM: 0899/915739 

 IV. С настоящата заповед утвърждавам тръжен регламент (документация за 

участие) за провеждане на електронен търг 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 

Доспат“, както и да се публикува на интернет платформата на ЮЦДП, гр. Смолян, 

а именно: https://sale.uslugi.io/ucdpнай-малко 15 дни преди крайния срок за 

подаване на офертите. 

 

 V. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред 

Административен съд гр. Смолян, съгласно разпоредбите на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й. 

 

 

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

                                                                                                  /инж. Христо Делин/ 

*заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


