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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Югоизточно държавно предприятие град Сливен (ЮИДП), 
посредством Системата* и в съответствие с нейните недискриминационни 
правила, съдейства за провеждането на електронни търгове по реда на 
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 на допуснати до участие на 
организирани от ЮИДП и/или неговите териториални поделения процедури, 
съгласно разпоредбите на Закона за горите и относимите нормативни актове, 
резултатът от което е сключването между съответните страни на договор във 
връзка с тези процедури. 

(2) ЮИДП осигурява на своите контрагенти равни условия за участие в 
процедурите. 

Чл. 2. Наддаванията на организираните от ЮИДП и/или неговите 
териториални поделения електронни търгове са неприсъствени и се 
осъществяват посредством електронна Система. 

Чл. 3. Системата на ЮИДП разполага с мерки за обезпечаване на 
ефективната й дейност, съгласно внедрената система за управление на 
информационната сигурност. 

Чл. 4. (1) Участието в електронните търгове се осъществява чрез 
електронна платформа за пряк достъп до електронните търгове, свързани със 
Системата посредством един или повече стандартизирани информационни 
протоколи. 

(2) Изпращането и получаването на съобщения от и към Системата и 
ЮИДП може да се извършва само от участници попълнили Декларация 
съгласно Приложение № 1. 

Чл. 5. (1) Всеки участник, получил разрешение за достъп, е отговорен за 
осъществяването на контрола върху достъпа до определената му електронна 
платформа и до всички електронни уреди, свързани със Системата, както и за 
запазването тайната на повереното му потребителско име и парола. 

(2) За всеки участник са задължителни и обвързващи всички 
наддавателни предложения, както и направените ценови предложения, 
реализирани при използване на определеното за него потребителско име и 
парола. 

(3) Участникът носи цялата отговорност за всички предложения, 
документи и съобщения изпратени към Системата, включително 
наддавателните предложения и направените ценови предложения въведени с 
неговото потребителско име и парола. 
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(4) Участникът носи цялата отговорност за осигуряването на стабилна 
интернет връзка, необходима за достъп до системата, както и за осъществяване 
на наддавателни предложения и др. 

II. ПРОЦЕДУРИ ПО РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
Чл. 6. (1) За участие в Системата за онлайн търговете, еднократно, 

Участникът представя в ЦУ на ЮИДП или съответното териториално поделение 
попълнена и подписана Декларация съгласно Приложение № 1. 

(2) Декларацията съгласно Приложение № 1 може да бъде подадена в 
ЦУ на ЮИДП или териториално поделение по следните начини: 

1. Попълнена на хартиен носител и представена в ЦУ на ЮИДП или 
териториално поделение лично от управителя на участника, придружена с 
всички документи доказващи и индивидуализиращи даден участник и неговата 
представителна власт, или 

2. Попълнена на хартиен носител и представена в ЦУ на ЮИДП или 
териториално поделение чрез пълномощник, като в случая към същата, освен 
документите по чл. 6, ал. 2, т. 1 се представя и изрично нотариално заверено 
пълномощно от лице имащо право да представлява участника, или 

3. Попълнена на хартиен носител и представена в ЦУ на ЮИДП или 
териториално поделение с нотариална заверка на подписа на лице имащо 
право да представлява участника, или 

4. Подписана електронно с КЕП (квалифициран електронен подпис), 
издаден на името на участника и изпратена на електронната поща на ЦУ на 
ЮИДП - uidp@uidp-sliven.com. 

Чл. 7. (1) ЦУ на ЮИДП или териториално поделение разглежда 
Декларацията за регистрация в срок до 3 /три/ работни дни от датата на 
постъпване на същата в предприятието. 

(2) Декларацията се проверява за съответствие с изискванията на 
настоящата инструкция, като при установяване на нередност до участника се 
изпраща съобщение на посочения от него електронен адрес с цел отстраняване 
на допуснатите нередности в срок до 3 /три/ работни дни. 

(3) Ако в срок до 3 /три/ работни дни участникът не отстрани 
нередностите, ЦУ на ЮИДП или териториално поделение не регистрира 
участника в онлайн системата за провеждане на електронни търгове. 

(4) Декларацията за регистрация се счита за одобрена, а условията по 
настоящата инструкция за приети след получаването й в ЦУ на ЮИДП или 
териториално поделение и регистрирането на участника в онлайн системата на 
ЮИДП, за което той получава данни за достъп на посочения от него електронен 
адрес. 

mailto:uidp@uidp-sliven.com
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Чл. 8. (1) Заявление за промяна на регистрирана електронна поща за 
кореспонденция с участника и/или смяна на парола се извършва чрез подаване 
на заявление в свободен текст, като в същото се посочва наименованието на 
участника, ЕИК и текуща електронна поща, с която участникът е регистриран в 
системата. 

(2) Заявлението по предходната алинея се подава по един от начините 
посочени в чл. 6, ал. 2 от настоящата инструкция. 

III. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл. 9. Всеки регистриран участник разполага с възможност за достъп до 

информация относно неговите предишни и настоящи участия в електронните 
търгове организирани от ЮИДП и/или неговите териториални поделения. 

Чл. 10. (1) Всеки участник има право да се оттегли от електронните 
търговете и участие в Системата за провеждането им, след подаване на 
писмено заявление в свободен текст, което следва да е постъпило в ЦУ на 
ЮИДП в срок до 3 (три) работни дни преди датата, от която същия желае да 
прекрати участието си. 

(2) Заявлението по предходната алинея се подава по един от начините 
посочени в чл. 6, ал. 2 от настоящата инструкция. 

Чл. 11. За неуредените в настоящата инструкция въпроси се прилагат 
разпоредбите на Българското законодателство, Закона за горите и 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. 

Чл. 12. (1) Всички спорове и всякакви претенции между страните, които 
възникват от или във връзка с настоящата инструкция и приложението към нея, 
се решават по пътя на преговори. 

(2) При не постигане на съгласие спорът се отнася за разрешаване пред 
компетентния съд по седалището и адреса на управление на Югоизточно 
държавно предприятие град Сливен. 

ПОНЯТИЯ 
* Система/Системата - специално разработен софтуер достъпен чрез уеб 

страница - http://auction.uidp-sliven.com, който дава възможност за участие в 
електронни търгове за продажба на дървесина в реално време чрез криптирана 
интернет връзка. 

* ЮИДП - Югоизточно държавно предприятие град Сливен 

 

http://auction.uidp-sliven.com/


6 

 

 

УТВЪРДИЛ:  ДИРЕКТОР ЮИДП 

 

Приложение № 1 

 
ДО 
ДИРЕКТОРА НА 
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГРАД СЛИВЕН 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

От  .............................................................................. , в качеството ми на 
 ........................................ на , .... вписано в 
Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК  , със седалище и 
адрес на управление: ............................................................................................... , 
тел.: ................................ , факс: ....................................  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с желанието ми да участвам в електронни търгове 
организирани по реда на 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 и 
провеждани от Югоизточно държавно предприятие град Сливен, съгласно 
разпоредбите на Закона за горите и относимите нормативни актове, с 
настоящата изрично декларирам, че: 

1. Се съгласявам да получавам всички съобщения, уведомления, 
заповеди и кореспонденция във връзка с горното на следният електронен 
адрес: .............................................................  

2. Приемам и ще спазвам инструкцията за регистрация в електронна 
система за провеждане на електронни търгове при Югоизточно държавно 
предприятие град Сливен. 

3. Се съгласявам да бъда потенциален участник във всички бъдещи 
електронни търгове организирани и провеждани от Югоизточно държавно 
предприятие град Сливен и/или неговите териториални поделения. 

4. В случай, че участвам в електронни търгове ще подавам всички 
изискуеми документи по електронен път, подписани с КЕП (квалифициран 
електронен подпис), издаден на името на представлявания от мен участник 
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и/или подписани на хартиен носител, сканирани и изпратени в системата чрез 
предоставеното ми потребителско име и парола. 

5. Се съгласявам писмената форма на кореспонденция между 
Югоизточно държавно предприятие град Сливен и представляваният от мен 
участник да се осъществява и чрез електронни средства изключващи 
възможността за грешното и/или непълно и неточно възпроизвеждане на 
волеизявлението. 

6. Съм запознат, че нося цялата отговорност за осигуряването на стабилна 
интернет връзка, необходима за достъп до системата, както и за осъществяване 
на наддавателни предложения и др. 

Дата: .................. ….                                           Декларатор: ……………………… 


