
 

 
Д О Г О В О Р  

 

№ 23/08.03.2022 г.          

 

 

 

 Днес,08.03.2022 г. в гр.Генерал Тошево, между: 

 1. ТП ДГС Генерал Тошево, БУЛСТАТ 2016174120061, ЕИК по ДДС BG 2016174120061, 

със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, ПК 9500, ул. „3-ти март“ № 42, т/ф 

05731/2105; 05731/2190, dgs.g_toshevo@dpshumen.bg, представлявано от инж.Димчо Стефанов, в 

качеството на директор на ТП ДГС Генерал Тошево и Михаил Михайлов-ръководител 

счетоводен отдел при ТП-ДГС Генерал Тошево, наречено по-нататък за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

 2.  „Транс спеед – 10“ ЕООД с ЕИК чл.59 от ЗЗЛД със седалище и адрес на управление 

чл.59 от ЗЗЛД,  представлявано от чл.59 от ЗЗЛД - управител , наречен по-нататък за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящия договор за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 1.1. Настоящият договор се сключва на основание чл. 27, ал. 1, т. 5 от Наредба 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, във връзка с чл.51б от 

Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите и Протоколи серия ГТ №002059 и серия ГТ №002061 

от 02.03.2022г., за отсичане на немаркирани дървета с цел потушаване на пожари, при 

възникване на природни бедствия и аварии, както и с цел премахване на дървета, създаващи 

опасност за функциониране на инфраструктурни обекти или за предотвратяване на опасности, 

застрашаващи живота и здравето на хората. 

 1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши дейността по т.1.1 

в горски насаждения, намиращи се в отдели 1917- “a”, 1917- “б” и 1917- „в“  в района на дейност 

на ТП ДГС Генерал Тошево, с предмет на изпълнение: „Отсичане на немаркирани дървета, 

съгласно чл.51б от Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на 

асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина в горски 

насаждения, разположени в държавни горски територии – държавна собственост в района на 

дейност на ТП ДГС Генерал Тошево.“ 

 1.3. Срокът за извършване на услугата предмет на настоящия договор за всички насаждения 

посочени в т. 1.2, е както следва: до 31.03.2022год. 

 1.3.1. Сортиментите и техните параметри, които следва да се добият, се определят от 

Възложителя в приложение № 1 към настоящия договор. 

 1.3.3. Крайният срок на действие на договора е 31.03.2022 година. 

 1.4. Страните са длъжни да спазват разпоредбите на нормативните документи за ползване 

на дървесината от горите. 

 

ІI. ЦЕНИ И РАЗПЛАЩАНЕ 

 2.1. Стойността за изпълнение на възложената дейност по договора е 1056.00  лв.    (хиляда 

и петдесет и шест лева ) без включено ДДС или 1267,20 лв. (хиляда двеста шестдесет и седем лева 

и двадесет стотинки )  с включено ДДС. 

 

 2.2. Заплащането се извършва на база действително добитите количества по договорената 

цена за един пространствен  кубически метър за дадения сортимент дървесина, съгласно 

Приложение №1 към настоящия договор.  



 2.3. При разлики между договорените количества и действително добитите количества, 

съгласно приемателните протоколи, заплащането се извършва на база действително добитите 

количества по договорената цена за един плътен кубически метър за дадения сортимент 

дървесина, определена в Приложение №1 от настоящия договор.  

 2.4. Цените за съответния сортимент за всеки един подотдел от насаждението са посочени в 

приложение № 1 към този договор.  

 2.5. Заплащането се извършва в рамките на 10 (десет) работни дни, след изготвяне на 

предавателно-приемателни протоколи и издаване на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

 

IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:  

3.1.1.Осъществява текущ контрол по изпълнението на договора, без да възпрепятства 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за спазването на технологичните изисквания и правомерното извършване на 

дейностите, като дава задължителни указания в писмена форма и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

при констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа.  

3.1.2.Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, 

свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:  

а)Нарушения на Закона за горите (ЗГ) или свързаните с него подзаконови нормативни 

актове;  

б)Неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на дървесината БДС / 

EN;  

в)Неспазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

(ЗЗБУТ);  

г)Неспазване на противопожарните и други изисквания;  

д)Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби 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 

(ДВ, бр. 96 от 2011 г.), наричана по - нататък „Наредбата“.  

3.1.3.Спре временно извоза на дървесина от насажденията до временните складове при 

преовлажнени почви и условия, предразполагащи увреждане на горските извозни пътища.  

 

3.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ e длъжен да:  
3.2.1. Осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до насажденията и временните складове, 

включени в обекта.  

3.2.2. Следи за правилното разкройване на дървесината по асортименти, съгласно БДС, като 

и за недопускане на повреди по стоящия дървостой, уплътняване на влажни и меки почви, повреди 

и ерозия на извозните пътища и просеки.  

3.2.3. Дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма при 

констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа.  

3.2.4. Осигури свой представител за приемане на извършента работа, за което се подписва 

двустранен предавателно-приемателен протокол.  

3.2.5. Заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената работа в срок не по-късно от 10 (десет) 

работни дни от датата на представяне на издадена от него фактура, в размер и по начин, уговорени 

в договора.  

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
4.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:  

4.1.1.Изисква приемането на възложената работа в договорените срокове.  

4.1.2.Получи договореното възнаграждение в размера и в сроковете, уговорени в договора.  

4.1.3.Получи необходимото съдействие за изпълнение на работата (подписване на 

приемателно-предавателни протоколи).  

4.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:  



4.2.1.Създаде необходимата организация и осигури съответното техническо оборудване за 

извършване на възложеното по договора.  

4.2.2.Представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за 

всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода 

на изпълнение на дейността.  

4.2.3..Присъства лично или да осигури свой упълномощен представител за приемане на 

извършената работа, за което се изготвя и подписва двустранен предавателно-приемателен 

протокол.  

4.2.4.Разкройва най-рационално добитата дървесина, с оглед получаване на максимален 

обем ценни асортименти по действащите стандарти за качество на дървесината БДС .  

4.2.5.Не допуска нараняване на стоящия дървостой по време на извършване на дейността по 

договора.  

4.2.6.Спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа 

безопасност и охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица.  

4.2.7.Не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му.  

4.2.8.Спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други 

актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на 

действащите актове за противопожарна безопасност в горите.  

4.2.9. При извършване на мероприятията по разкройването и извоза на добитата дървесина 

до временен склад, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията по охрана и 

безопасност на труда, установени в разпоредбите на Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите ЗГ, Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите; Наредба 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 (обн. в ДВ. бр. 

96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г.), ЗЛОД, ППЗЛОД, 

ЗРА, КТ, ЗЗБУТ, Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, както и 

другите нормативни актове уреждащи дейностите по ползване на дървесината, като осигури на 

работниците лични предпазни средства с определено качество  

 

V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ  
5.1.Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или 

частично неизпълнение на задълженията си по него, ако то се дължи на форсмажорни 

обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, уважени 

реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след 

сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.  

5.2. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна 

дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % от на ден от стойността на неизпълненото 

задължение за всеки ден забава, но не повече от 25 % от тази стойност  

5.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети 

лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  
6.1.Договорът се прекратява:  

6.1.1. с изтичане срока на договора  

6.1.2.по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;  

6.1.3.с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение 

за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:  

6.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат 

на настъпила промяна в обстоятелствата;  

6.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора 

срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност;  



6.4. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят 

договора поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от 

допълнителните разпоредби на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след 

сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално извършената работа, а страните не си 

дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.  

 

VII. СЪОБЩЕНИЯ  
7.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се 

извършат в писмена форма, по факс или e-mail на адреса на страните.  

7.2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информират ответната страна.  

7.3. Адресите за кореспонденция на страните са както следва:  
7.3.1 За Възложител:гр.Генерал Тошево, ул. „Трети март“ 42, п.к.9500, тел. за връзка 

05731/2105, факс 05731/2190, ел.адрес dgs.g_toshevo@dpshumen.bg 

7.3.2. За Изпълнител чл.59 от ЗЗЛД 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
8.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.  

8.2. Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмено споразумение-анекс.  

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

законодателство.  

8.4. 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 спорът се решава от компетентен съд.  

Настоящият договор се състои от 4 страници, изготви се и се подписа от страните в два (2) 

еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки екземпляр е със силата на 

оригинал.  

Приложение № 1 е неразделна част от настоящия договор. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: п / печат/    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  п 

      Инж.Димчо Стефанов             чл.59 от ЗЗЛД-управител  

Директор на ТП ДГС Генерал Тошево     „Транс спеед - 10“ЕООД 

 

……………п…………………………. 

/Михаил Михайлов/ 

Ръководител счетоводен отдел 
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