
Д O Г O В O P 

№13/15.02.2019г. 

Днес 15.02.2019 г., на основание чл.10, ал.6 и ал.7 от Наредба за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата) в гр. Генерал 

Тошево между: 

1. ТП ДГС Генерал Тошево  със седалище и адрес на управление: гр.Генерал 

Тошево, ул."Трети март"№42, тел:05731/21-05, регистрирано в Търговския 

регистър към АВ – гр. София с ЕИК: 2016174120061, представлявано от инж. 

Йорданка чл.2 от ЗЗЛД Найденова- чл.2 от ЗЗЛД, в качеството си на 

директор на ТП „ДГС- Генерал Тошево“ и Златан Денчев- ръководител 

счетоводен отдел, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 

страна,  

 

и 

 

 2. Гюлденур  чл.2 от ЗЗЛД Салиева, ЕГН чл.2 от ЗЗЛД, адрес с.Житен, ул. 

„Седма“ 10Б, общ.Генерал Тошево,    наречено по- долу ИЗПЪЛНИТЕЛ 

се подписа настоящият договор за партньорство , както следва 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1. Предмет на договора е извършване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на безвъзмездно 

кастрене на стоящи дървета, съгласно чл.10, ал.1, т.14 от Наредбата, върху площи - 

държавна горска територия съгласно Приложение №1, което е неразделна част от 

настоящия договор.  

1.2. Всяка една от страните е отговорна самостоятелно за възникнали 

задължения и отговорности във взаимоотношенията със служителите си, независимо 

дали осъществяват трудова дейност на обекта, респективно мероприятие по т.1.1. от 

настоящия договор. 
 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, преди започване на работата във всеки 

един подотдел от обекта, да предаде същия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предавателно-

приемателен протокол, в който са посочени границите и действително измерената на 

терена площ, както и да издаде писмено позволително за сеч за кастрене на стоящи 

дървета от насажденията  включени в Приложение №1. 

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши дейността, но 

Приложение №1, съгласно постигнатите договорености. 

2.3. Мероприятията се възлагат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

сроковете за приключване на дейноста са посочени в Приложение №1 към настоящия 

договор. При наличие на причини породени от природни и климатична фактори 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да променя началната и крайна дата на започване 

изпълнението и приключване на съответните дейности, с нарочно възлагателно писмо 

до Изпълнителя, в което се посочва новите начална дата и краен срок за изпълнение . 

2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до края на 

всеки месец извършената работа, по вид, действително изработено количество и 

качество като за целта се подписва двустранен протокол. 

2.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на 

мероприятията по настоящия договор да осъществява контрол на изпълнението 

относно количество, качество, технически параметри и др. 



2.6. При констатирани нередности по изпълнение на дадените лесокултурни 

мероприятия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

отстраняването им в срока посочен в настоящия договор или съответното възлагателно 

писмо 

2.7. Установяването на пропуските и нередностите се извършва е констативен 

протокол подписан от страните. 

2.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да освидетелства насажденията, включени в 

Приложение №1, в определения срок, съгласно Закона за горите и Наредба за сечите в 

горите. 
 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди започване на работата във всеки един 

подотдел от Приложение №1, да приеме същия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предавателно-

приемателен протокол, в който са посочени границите и действително измерената на 

терена площ. 

3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни с грижата на добър стопанин, 

мероприятията по ЛКМ съгласно Приложение №1 към настоящия договор, 

действащите нормативни актове и в сроковете посочени в договора и възлагателните 

писма. 

3.3. При констатирани нередности по изпълнение на дадените лесокултурни 

мероприятия от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстранява същите в 

срока посочен в настоящия договор или съответното възлагателно писмо, като 

разходите са за негова сметка. 

3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участвува лично или да осигури свой 

представител при изготвянето на предавателно-приемателния протокол за извършена 

работа.  

3.5. При извършване на дейността, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва 

изискванията по охрана и безопасност на труда, както и да извършва всички 

необходими инструктажи на работниците. 

 3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да осигурява здравословни и безопасни 

условия на труд, техническата изправност на използваната техника и спазването на 

стандартите на FSC за опазване на околната среда при изпълнение на дейностите, 

предмет на настоящия договор. 
 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

4. Настоящия договор може да бъде прекратен: 

4.1. Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писменно 

предизвестие, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди след констатирано нарушение на Закона за горите нанесло значителни вреди от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.2. При настъпване на обстоятелства правещи невъзможни изпълнението на 

настоящия договор и дължащи се на непреодолима сила. 

4.3. С изтичане на срока на договора. 

4.4. По взаимно съгласие между страните изразено писмено. 

 

V. СЪОБЩЕНИЯ 

5.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на 

договора, ще се извършат в писмена форма, на адресите на страните посочени в 

настоящия договор. 



5.2. В случай на настъпили промени в актуалното състояние на която и да е от 

страните, съответната страна се задължава в седем дневен срок да уведоми насрещната 

за настъпилата промяна. 

 

VI. ДОПЪЛНИТЕ-ПГНИ РАЗПОРЕДБИ 

6.1. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

6.2. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

6.3. Настоящия договор може да бъде изменян само със съгласието на страните 

изразено в писмена форма. 

6.4. Възникналите спорове относно изпълнението, неизпълнението или 

тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие 

между страните, изразено в писмено споразумение, а когато такова липсва спора се 

решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      п / печат/                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:………п…………  

Директор ТП-ДГС Генерал Тошево     / Гюлденур Салиева /   

 /инж.Йорданка Найденова/  

 

 

 

Ръководител счетоводен отдел: п 

                /Златан Денчев/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ No 1 

 

Към договор за безвъзмездно кастрене на стоящи дървета, съгласно чл.10, 

ал.1, т.14 от Наредбата, върху площи - държавна горска територия от ДГТ на ТП 

ДГС Генерал Тошево и разпределението и по подотдели и видове дейности  

 
Отдели 

подотдел 

Вид на работата Срок за изпълнение Съдържание на 

работата 

Площ в ха и л.м 

1230-а Кастрене на клони 30.12.2019г. Кастрене на клоните на крайните 

стоящи дървета от към страната на 

земеделските ниви граничещи с отдела 

2,0 ха; 1200 л.м. 

ОБЩО за 

обекта X 

 

X 

2,0 ха;  1200 л.м. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   п / печат/                        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:………п……………  

Директор ТП-ДГС Генерал Тошево     / Гюлденур Салиева /   

 /инж.Йорданка Найденова/  

 

 

 

Ръководител счетоводен отдел: п 

                /Златан Денчев/ 

 

 


