
Д О Г О В О Р 

 
№ 43/14.09.2021 год. 

 

 

за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 1 

 

Днес, 14.09.2021 год. в гр. Шумен, между: 

1. ТП ДГС Шумен, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 5, с 

ЕИК: 2016174120019, представлявано от инж. Младен Драганов Манев в качеството му на 

директор, и Василка Янкова Йорданова – ръководител счетоводен отдел, наричано по-долу за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

2. ЕООД „ Дестани М “,  ЕИК: 201725256 , със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, 

ул.“П. Волов“  № 60, вх. 1, ап. 6, представлявано от Станислав Георгиев Тодоров, в качеството му 

на 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. 112, ал. 1, т. 2 предложение първо от 

ЗГ, във връзка с чл. 35, ал. 1 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 и Заповед № 373/ 08.09.2021 год. на Директора на ТП ДГС Шумен. 

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да извърши следната дейност по смисъла на 

чл.10, ал.1 т.3 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, а именно: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни 

складове до адреса на лица закупили дървесина от ТП ДГС Шумен и транспорт на 

дървесина до ТИР станция, натоварена на превозно средство“ 

1.3.Превозът ще бъде извършван ежедневно в рамките на двуседмичен срок считано от 

датата на получаване на фактурата от ПРЕВОЗВАЧА. 

1.4.Предаването на фактурите се извършва от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на  ПРЕВОЗВАЧА с 

предавателно приемателен  протокол по образец в който са посочени  № на фактурите, 

получателя, подлежащото на транспортиране количество дървесина и транспортното разстояние 

1.5.Транспортирането по съответната фактура  се извършва след издаване на превозен билет  

и  следва да приключи в рамките на съответния ден, с изключение при наличие на възникнали 

форсмажорни обстоятелства.  

1.6. Крайният срок на действие на договора е 30.12.2021 година. 

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

дървесината от горите. 

1.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя по свой избор гаранция за изпълнение на договора в размер 

на 2728,50 лв. ( 5% от достигнатата обща стойност за обекта), без включен ДДС, както следва: 

(а) когато гаранцията е под формата на парична сума същата се внася по банков път по 

сметка на ТП ДГС Шумен – IBAN: BG по чл. 59 от ЗЗЛД , BIC: по чл. 59 от ЗЗЛД, при Банка: 

по чл. 59 от ЗЗЛД АД, клон гр. Шумен. 

 (б) когато гаранцията за изпълнение е под формата на учредена в полза на ТП ДГС Шумен – 

гр. Шумен банкова гаранция, същата се представя в оригинал при сключване на договора. 

1.9. Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва в рамките на десет (10) 

работни дни след съставяне на констативни протоколи за освидетелстване на всички сечища в 

обекта (насажденията). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който средствата 

законно са престояли при него. 

ІI. ЦЕНИ И РАЗПЛАЩАНЕ 

2.1. Общата стойност за изпълнение на възложената дейност, а именно „Товарене, 

транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове до адреса на лица 

закупили дървесина от ТП ДГС Шумен и транспорт на дървесина до ТИР станция, 



натоварена на превозно средство“ от обект № 1, е 54570,00  лв.    ( петдесет и четири хиляди 

петстотин и седемдесет лева ) без включено ДДС и 65484,00 лева с включено ДДС. 

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

приложение № 2 към този договора. 

2.3. Заплащането се извършва след изготвяне на предавателно-приемателни протоколи в 

рамките на 10 (десет) работни дни от датата на представяне на фактура от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши дейностите, съгласно 

постигнатите договорености. 

3.2. Да следи за точното и навременно извозване на дървесината по издадените фактури до 

местоназначението , като следи да не се допускат повреди по стоящия дървостой, уплътняване на 

влажни и меки почви, повреда и ерозия на извозните просеки и пътища. 

3.3. Да издава съответните превозни билети  са всяка конкретна фактура съгласно 

разпоредбите на Закона за горите и Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии 

3.4. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената работа, срещу издадена от него фактура, 

в рамките на срок не по-късно от десет работни (10) дни, считано от датата на нейното 

представяне. 

3.5. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и при нейния транспорт до адреса на правоимащия. 

3.6. Да приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до края на всеки месец извършената работа, по 

действително транспортираното количество дървесина, като за целта се подписва двустранен 

предавателно-приемателен протокол. На база на същия ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактури. 

3.7. Да проведе инструктаж на работниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при предаване на обекта 

по всички изисквания, съгласно „Процедура за първоначален и периодичен инструктаж при 

провеждане на горскостопански дейности на територията на ТП ДГС Шумен. Проведения 

инструктаж се отразява в стандартен формуляр (образец). 

3.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: във всеки момент от изпълнението на дейността 

посочена в настоящия договор да осъществява контрол на изпълнението относно количество, 

качество, технически параметри и др. 

3.9. Когато в процеса на изпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира отклонения 

на регламентираните с договора технологични и качествени показатели за извършване на 

дейността, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да отстрани, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може: 

(а) да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка да осъществи изпълнението на заложените 

в договора технологични и качествени показатели; 

(б) да прекрати договора и да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само реално извършените 

дейности. 

3.10. Установяването на пропуските и нередностите се извършва с констативен протокол 

подписан от страните или с издаване срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ АУАН от съответните компетентни 

държавни служители . 

3.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, при наличието на обективни причини, свързани с 

намаляване на обема на търсенето и продажбите, временно, частично за определени дейности, или 

изцяло да прекрати действието на договора, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и 

неустойки за нанесени вреди, като заплати само извършената реално от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейност. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

4.1. Да извършва превоза с превозно средство със съответната техническа изправност, и 

при спазване на  всички нормативни документи урегулиращи превоза на товари на територията на 

РБ.  

4.2. За времето на действие на договора да подържа превозното средство в необходимата 

техническа изправност. 

4.3.Да спазва техниката на безопасност при извоза на дървесината, включително и да  

осигури присъствието на своите работници за провеждането на начален инструктаж от служители 



на ДГС, съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за 

провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата 

за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

4.4. Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

предмета на настоящия договор, както и в случаите на осъществяване на контрола от служители 

на СИДП ДП, ДГС и/или РДГ. 

4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва превоза по най-краткия възможен път 

между отправната точка и местоназначението, освен отклонението от най-краткия маршрут се 

наложи за запазване здравето и живота или е наложено от появата на непреодолима сила. 

4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря в пълен размер за нанесените от него вреди на дървата за 

огрев, получени в резултат на ПТП. 

4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява горските пътища в съответствие с 

разпоредбите на НАРЕДБА № 4 от 19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и 

порои и строеж на укрепителни съоръжения и други нормативни актове уреждащи материята, като 

за целта спазва следните изисквания: 

(а) да придвижва транспортните средства в горски територии, само по горски пътища във 

връзка с изпълнение на възложената му дейност, съгласно чл. 148, ал. 1 от ЗГ; 

(б) да спазва изискванията на технологичните планове и указанията на служителите на 

ДЛС/ДГС по изпълнение на транспорта на  дървесина за недопускане на уплътняване на влажни и 

меки почви, повреда и ерозия на извозните просеки и пътища; 

(в) при продължително влошени атмосферни условия – завишена влажност, да 

преустановява изпълнението на горскостопанската дейност по препоръка на служители на 

ДГС/ДЛС, както и при други предпоставки, които допринасят за допускане на повреди от ерозия и 

уплътняване на почвите и пътищата; 

4.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва лично или да осигури свой представител 

при изготвянето на предавателно-приемателния протокол за извършена работа с приложен опис на 

превозните билети. На основание протокола ПРЕВОЗВАЧЪТ издава фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.9. При констатирани нередности по изпълнение на дейността от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани същите в срока, посочен в настоящия 

договор, като разходите са за негова сметка. 

 4.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да провежда начален, ежедневен, периодичен, а при 

необходимост и извънреден инструктаж на работниците, относно правилата за техника на 

безопасност и хигиена на труда, което се удостоверява, че е извършено, чрез Книга за 

инструктаж. 
4.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията на Наредба № 8 от 11.05.2012 г. 

за условията и реда за защита на горските територии от пожари, съгласно чл. 136 и сл. от ЗГ, като: 

– инструктира работниците за спазване на изискванията за противопожарна охрана; 

– инструктира работниците за действия при критични ситуации, като инциденти, пожари и 

нефтени разливи, свързани с опазване на наличното биологично разнообразие и водните течения. 

4.12. За времето на действие на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в съответствие с 

разпоредбите на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (ратифицирана със закон, 

приет от 37-мото НС, на 16.03.1995 г.–ДВ, бр. 28 от 1995 г., в сила от 10.08.1995 г.) и Закона за 

защитените територии (ЗЗТ), съгласно производствените, санитарните и противопожарните 

изисквания, да зарежда с ГСМ и извършва ремонтни дейности на определените за това места, 

определени в съответния отдел/подотдел и снабдени със средства за абсорбиране на гориво-

смазочни материали и при изливане на резервоари; 

4.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да познава и спазва стандарта за горска сертификация, като 

съблюдава всички допълнителни изисквания по отношение на горите с висока консервационна 

стойност. 

4.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска нараняване на стоящия дървостой по 

време на извършване на дейността по транспорта на дървесината. 

4.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва, за изпълнението на дейността, техника и 

прикачен инвентар в добро техническо и изправно състояние, което включва: 

(а) техническа изправност до степен, която да не позволява изтичане на масло и гориво; 



(б) използваната техника да е оборудвана със средства за абсорбиране на ГСМ-продукти, 

съгласно стандарта за горска сертификация. 

(в) използваната техника да е оборудвана с годни пожарогасители и комплектувани аптечки 

за първа медицинска помощ. 

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

5.1. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

5.1.1. Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено предизвестие, без  

да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след констатиране на 

нарушение на настоящия договор. 

5.1.2. Когато са установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процеса на изпълнение на договора  

неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени  

показатели за извършване на съответната дейност; 

5.2. Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление, без да  

дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, когато: 

(а) по време на действието на договора – в резултат на настъпила промяна, поради която  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

(б) по време на изпълнение на договора бъде установено, че във връзка с възлагането на  

дейността, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание; 

(в) когато са установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процеса на изпълнение на договора  

неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени 

показатели за извършване на съответната дейност; 

5.3. При настъпване на обстоятелства правещи невъзможни изпълнението на настоящия 

договор и дължащи се на „непреодолима сила“. 

5.4. С изтичане на срока на договора. 

5.5. По взаимно съгласие между страните изразено писмено. 

 

VІ. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

6.1. В случай на виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията 

му по настоящия договор, внесената гаранция за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

като неустойка по неизпълнението на договора. 

6.3. В случаите посочени в т. 5.1 и т. 5.2 и от настоящия договор, внесената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция не се връща, а остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Внесената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение не се връща, а остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в 

случаите, когато след изтичане на срока на договора, по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са останали 

неосъществени мероприятия по изпълнението на дейността (услугата). 

6.4. В случаите посочени в т. 5.3, 5.4 и 5.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ внесената от него гаранция без да дължи лихви по същия. 

6.5. В случай на нараняване на немаркиран за отсичане дървостой при осъществяване на 

транспорта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща обезщетение в размер на 10,00 (десет) лв. за всяко 

наранено дърво. 

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 ТП ДГС Шумен, гр. Шумен, ул. „ Петра ” № 1, ет. 5, тел 054/800464/Факс: 

054/800464/e-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg. 

7.3.2. За ЕООД „Дестани М“ , гр. Шумен, ул.“П. Волов“  № 60, вх.1, ап. 6 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

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

mailto:dgs.shumen@dpshumen.bg


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. 

Приложение № 2 е неразделна част от настоящия договор. 

Настоящият договор се състои от 5 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. 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /подпис и печат/   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:/подпис и печат/ 

       

ИНЖ. МЛАДЕН МАНЕВ       /Станислав Тодоров/ 

Директор на ТП ДГС Шумен 

 

Василка Йорданова: /подпис/ 

Ръководител счетоводен отдел 

 


