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Д О Г О В О Р  

№34/21.06.2022г. 
 

За възлагане на дейността  добив на дървесина включваща-сеч, разкройване на 

сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни 

количества дървесина 
 

 

      Днес, 21.06.2022г. в гр.Кърджали, на основание чл. 35, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от „Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и 

общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни  горски продукти”, утвърден 

график за добив на дървесина от директора на ЮЦДП, гр. Смолян с изх. № В-31-

985#1/13.05.2022г. и Заповед  № З-31-274/07.06.2022г. на Директора на ТП ДЛС „Женда”  за 

определяне на Изпълнител чрез проведен открит конкурс, се сключи настоящия договор между: 

 

1. ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО– ЖЕНДА“ – ГР. КЪРДЖАЛИ, ЕИК 

по Булстат: 2016195800015 Дан.№ BG 201619580 със седалище и адрес на управление:                            

гр. Кърджали, обл.Кърджали, ул. „Васил Левски” № 2, представлявано от инж. Радослав 

Емилиянов Боев –Директор и Якуб Халил Осман - Главен счетоводител, наричано за краткост 

по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

 

      2. ЕТ „АЛИТРАНС – АЛИ ШАКИР“, ЕИК 108031949, със седалище и адрес на 

управление: с. Добромирци, общ. Кирково, обл. Кърджали, представлявано от Али Хасан 

Шакир в качеството му на Управител и наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

Страните се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу 

възнаграждение да отсече, окастри, разкрои, извози до временен склад, кубира и рампира 

маркираната дървесина в обект № 2227 включващ отдели/подотдели: 586 е; 595 а, б; 598 б, в, д; 

599 г, н от дървесни видове  бл, здб, цр, кдб, кл, мжд, гбр по категории и прогнозно 

количество 578 куб.м. съгласно карнет опис и/или сортиментна ведомост. 

Чл.2. Добивът на дървесина, предмет на настоящия договор, включващ действията, 

посочени в предходния член, се извършва съгласно утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологичен 

план и в съответствие с изискванията на Закона за горите, Наредба № 8 за сечите в горите и 

Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и 

продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян /Спецификация/ утвърдена със Заповед 

401 от 01.11.2021год на Директора ЮЦДП, гр. Смолян  неразделна част от настоящия 

договор. 

За часта регламентираща добива и продажбата на специалните асортименти се прилагат 

стойностите заложени в по-горе посочената утвърдената Спецификация.  

Чл.3. (1) Насажденията, включени в обекта по чл. 1, се предават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 

издаването на позволително за сеч (поотделно за всяко насаждение – чл. 52, ал. 6 от Наредба 

№8 от 5 Август 2011г. за сечите в горите), и подписване на предавателно-приемателен 

протокол. Позволителното за сеч и протокола се изготвят в присъствието на лицензирания 

лесовъд, който ги подписва. 

(2) Позволителното за сеч се издава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 108, ал. 1 от ЗГ на 

лице, регистрирано в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика (във 

вр. с чл.235 от ЗГ), което е представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и получава екземпляр от 

позволителното за сеч. Лицето, на което е издадено позволително за сеч, носи отговорност и 

упражнява контрол по извършването на добива на дървесина до освидетелстване на сечището, 

съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите 
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в горите, както и за изпълнение на технологичния план за добив на дървесина, съгласно чл. 61 

от същата Наредба. 

(3) От деня на получаване на позволителното за сеч и подписване на предавателно-

приемателния протокол, определеното насаждение за сеч се счита за предадено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и върху ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преминава 

отговорността по опазване на горите от пожари и охраната срещу неправомерно извършени 

действия за срока на договора. 

(4) След приемане на насаждението, респ. сечището от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, рискът от 

случайно похабяване на отсечената дървесина е за негова сметка.  

(5) Рискът от случайно похабяване на добитата дървесина е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

след приемането й на временен склад по реда и начина, указан в този договор. 

(6) До 20 (двадесет) на сто от общите количества дървесина в обекта са предназначени за 

предоставяне на правоимащите по чл. 193, ал. 3, 4 и 5 от Закона за горите. 

  

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

   Чл.4. Крайния срок на договора за сеч и извоз е до 30.11.2022г., а крайният срок на 

договора е до 31.12.2022г.   

    III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 Чл.5. (1) Общата прогнозна стойност на договора е 20 191,84 лв. /двадесет хиляди сто 

деветдесет и един лева и осемдесет и четири стотинки/ без ДДС. Добивът на дървесина се 

заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по единични цени без ДДС по асортименти добита дървесина, 

определени пропорционално на съотношението между предложената и началната цена, както 

следва: 

 

За  ОБЕКТ № 2227 

Категории дървесина Сортименти  
 Дървесен 

вид  

Количество 
Разходи за 

добив 

Обща 

стойност на 

разходите за 
добив                       

куб.м. лв./куб.м. общо, лв. 

1 2 3 4 5 

Обект №2227; подотдели 586 е; 595 а, б; 598 б, в, д; 599 г, н 

Подотдел 586 е         

Едра     #DIV/0!   

трупи с dт.к > 50 см         

трупи с dт.к > 30 см         

трупи с dт.к = 18-29 см бл, кдб   32,86   

Средна      #DIV/0!   

трупи с dт.к = 15-17 см бл, кдб   32,86   

греди с dт.к = 11-14 см         

технологична д-на бл, кдб   36,51   

Дребна     #DIV/0!   

технологична д-на бл, кдб   36,51   

Дърва   41 36,51 1496,91 

ОЗМ 
цр, бл, 

кдб   32,86   

дърва за огрев цр 7 36,51 255,57 

дърва за огрев бл 17 36,51 620,67 

дърва за огрев кдб 17 36,51 620,67 

технологична д-на бл, кдб   36,51   

Общо за подотдела   41 36,51 1496,91 

Подотдел 595 а         

Едра     #DIV/0!   

трупи с dт.к > 50 см         

трупи с dт.к > 30 см         

трупи с dт.к = 18-29 см бл, кдб   29,95   
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Средна      #DIV/0!   

трупи с dт.к = 15-17 см бл, кдб   29,95   

греди с dт.к = 11-14 см         

технологична д-на бл, кдб   33,28   

Дребна     #DIV/0!   

технологична д-на бл, кдб   33,28   

Дърва   123 33,28 4093,44 

ОЗМ 
бл, цр, 

кдб   29,95   

дърва за огрев бл 90 33,28 2995,20 

дърва за огрев цр 19 33,28 632,32 

дърва за огрев кдб 10 33,28 332,80 

дърва за огрев кл 4 33,28 133,12 

технологична д-на бл, кдб   33,28   

Общо за подотдела   123 33,28 4093,44 

Подотдел 595 б         

Едра     #DIV/0!   

трупи с dт.к > 50 см         

трупи с dт.к > 30 см         

трупи с dт.к = 18-29 см бл   33,41   

Средна      #DIV/0!   

трупи с dт.к = 15-17 см бл   33,41   

греди с dт.к = 11-14 см         

технологична д-на бл   37,12   

Дребна     #DIV/0!   

технологична д-на бл   37,12   

Дърва   10 37,12 371,20 

ОЗМ бл, цр   33,41   

дърва за огрев бл 9 37,12 334,08 

дърва за огрев цр 1 37,12 37,12 

технологична д-на бл   37,12   

Общо за подотдела   10 37,12 371,20 

Подотдел 598 б         

Едра     #DIV/0!   

трупи с dт.к > 50 см         

трупи с dт.к > 30 см         

трупи с dт.к = 18-29 см бл, кдб   33,85   

Средна      #DIV/0!   

трупи с dт.к = 15-17 см бл, кдб   33,85   

греди с dт.к = 11-14 см         

технологична д-на бл, кдб   37,61   

Дребна     #DIV/0!   

технологична д-на бл, кдб   37,61   

Дърва   150 37,61 5641,50 

ОЗМ 
бл, цр, 

кдб   33,85   

дърва за огрев бл 74 37,61 2783,14 

дърва за огрев цр 34 37,61 1278,74 

дърва за огрев кдб 16 37,61 601,76 

дърва за огрев кл 13 37,61 488,93 

дърва за огрев мжд 10 37,61 376,10 

дърва за огрев гбр 3 37,61 112,83 

технологична д-на бл, кдб   37,61   

Общо за подотдела   150 37,61 5641,50 

Подотдел 598 в         

Едра     #DIV/0!   

трупи с dт.к > 50 см         

трупи с dт.к > 30 см         
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трупи с dт.к = 18-29 см бл, кдб   31,76   

Средна      #DIV/0!   

трупи с dт.к = 15-17 см бл, кдб   31,76   

греди с dт.к = 11-14 см         

технологична д-на бл, кдб   35,29   

Дребна     #DIV/0!   

технологична д-на бл, кдб   35,29   

Дърва   85 35,29 2999,65 

ОЗМ 
цр, бл, 

кдб   31,76   

дърва за огрев цр 34 35,29 1199,86 

дърва за огрев бл 23 35,29 811,67 

дърва за огрев кдб 8 35,29 282,32 

дърва за огрев кл 10 35,29 352,90 

дърва за огрев мжд 8 35,29 282,32 

дърва за огрев гбр 2 35,29 70,58 

технологична д-на бл, кдб   35,29   

Общо за подотдела   85 35,29 2999,65 

Подотдел 598 д         

Едра     #DIV/0!   

трупи с dт.к > 50 см         

трупи с dт.к > 30 см         

трупи с dт.к = 18-29 см бл, кдб   33,12   

Средна      #DIV/0!   

трупи с dт.к = 15-17 см бл, кдб   33,12   

греди с dт.к = 11-14 см         

технологична д-на бл, кдб   36,80   

Дребна     #DIV/0!   

технологична д-на бл, кдб   36,80   

Дърва   25 36,80 920,00 

ОЗМ 
цр, бл, 

кдб   33,12   

дърва за огрев цр 13 36,80 478,40 

дърва за огрев бл 5 36,80 184,00 

дърва за огрев кдб 2 36,80 73,60 

дърва за огрев кл 2 36,80 73,60 

дърва за огрев мжд 2 36,80 73,60 

дърва за огрев гбр 1 36,80 36,80 

технологична д-на бл, кдб   36,80   

Общо за подотдела   25 36,80 920,00 

Подотдел 599 г         

Едра     #DIV/0!   

трупи с dт.к > 50 см         

трупи с dт.к > 30 см         

трупи с dт.к = 18-29 см 
бл, здб, 

кдб   28,84   

Средна      #DIV/0!   

трупи с dт.к = 15-17 см 
бл, здб, 

кдб   28,84   

греди с dт.к = 11-14 см         

технологична д-на 
бл, здб, 

кдб   32,04   

Дребна     #DIV/0!   

технологична д-на 
бл, здб, 

кдб   32,04   

Дърва   118 32,04 3780,72 

ОЗМ 
бл, здб, 

цр   28,84   

дърва за огрев бл 67 32,04 2146,68 
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дърва за огрев здб 13 32,04 416,52 

дърва за огрев цр 10 32,04 320,40 

дърва за огрев кдб 13 32,04 416,52 

дърва за огрев кл 12 32,04 384,48 

дърва за огрев мжд 1 32,04 32,04 

дърва за огрев гбр 2 32,04 64,08 

технологична д-на 
бл, здб, 

кдб   32,04   

Общо за подотдела   118 32,04 3780,72 

Подотдел 599 н         

Едра     #DIV/0!   

трупи с dт.к > 50 см         

трупи с dт.к > 30 см         

трупи с dт.к = 18-29 см бл   30,76   

Средна      #DIV/0!   

трупи с dт.к = 15-17 см бл   30,76   

греди с dт.к = 11-14 см         

технологична д-на бл   34,17   

Дребна     #DIV/0!   

технологична д-на бл   34,17   

Дърва   26 34,17 888,42 

ОЗМ бл, цр   30,76   

дърва за огрев бл 22 34,17 751,74 

дърва за огрев цр 2 34,17 68,34 

дърва за огрев гбр 2 34,17 68,34 

технологична д-на бл   34,17   

Общо за подотдела   26 34,17 888,42 

Общо за пакета   578 34,93 20191,84 

 

     (2) Към стойността по предходната алинея се начислява законоустановения размер на данък 

добавена стойност.   

(3) Заплащането на дейността, предмет на договора се извършва на база действително добити 

и приети количества дървесина, за което се изготвя двустранно подписан предавателно-

приемателен протокол за приета на временен склад добита дървесина (отсечена, разкроена, 

извозена до временен склад, кубирана и рампирана). Плътността на дървесината се определя 

при спазване на Наредба № 1 от 30 Януари 2012 за контрола и опазването на горски 

територии (В сила от 07.02.2012 г., Обн. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. 

бр.79 от 13 Октомври 2015г. ,бр. 66 от 23.08.2016 г.).  

(4) След приемане на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи фактурата в ТП 

ДЛС „Женда“ с придружително писмо с входящ номер. 

(5) Плащането се извършва в срок от 10 (десет) работни дни от представяне на издадената 

фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(6) Плащанията се извършват по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

IBAN: BG95FINV91501003723085, BIC КОД FINVBGSF при „Първа инвестижионна 

банка” АД 
(7) При промяна в данните на банковата сметка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в противен случай плащанията, извършени до момента на уведомяването се 

считат за редовно извършени. 

(8) Дървесината, предмет на настоящия договор ще се добива на асортименти с дължина 

съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се 

добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401 

от 01.11.2021год. на Директора на ЮЦДП. Когато по писмена заявка до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се 

добиват асортименти с дължини различни от посочените в Спецификацията, същите ще се 

заплащат по цени посочени в чл. 5, ал. 1 завишени с процентите заложени в Спецификацията от 

03.01.2018г. 

 (9) Изпълнителят гарантира качествено изпълнение на договореното с настоящия договор и 

представя гаранция за изпълнение на същия към момента на подписването му  в  размер на 5% 
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от стойността на договора или 1009,59 лв. (хиляда и девет лева и петдесет и девет стотинки) 

във вид на парична сума преведена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(10) Гаранцията по предходната алинея се връща, респективно освобождава на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 10 работни дни след съставяне на констативни протоколи за 

освидетелстване на всички сечища в обекта, без да се дължат лихви за периода през който 

средствата са престояли по сметките на ДЛС и неговите структури, а в случай на съдебен спор – 

след приключване на спора с влязло в сила съдебно решение. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да: 

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. 

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

свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи: 

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

актове; 

2.2. Неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на дървесината 
съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и 

продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401 от 01.11.2021год. 

на Директора на ЮЦДП; 

2.3. Неспазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

(ЗЗБУТ);  

2.4. Неспазване на противопожарните и други изисквания; 

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

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

4. Спре временно изпълнението на договора по време на брачния период на определени със 

Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) видове дивеч в насаждения от обекта. 

5. Заявява писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ добиването на допълнителни специални 

асортименти дървесина. 

6. Инициира с писмена покана приемането на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа при 

налични количества дървесина на временен склад. 

7. Поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка да осъществи изпълнението на определените 

в договора технологични и качествени показатели при констатирани отклонения. 

8. Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително споразумение за извършване на добива на 

допълнително инвентаризирани количества дървесина в насажденията, предмет на договора, 

при наличие на обективни причини, удостоверени от компетентни органи, налагащи промяна 

във вида или интензивността на сечта. В този случай се запазват договорените единични цени 

по асортименти дървесина за съответното насаждение.  

9. Промени обекта на договора като изключи насаждения, в които сечта не е започнала, при 

отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина в тях в случаите на т.8, 

като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.  

10. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена информация за лицата, които ползва за 

извършване на дейностите по договора, сключените трудови договори, наличието на 

свидетелства за придобита правоспособност, издадени от КТИ на работниците обслужващи 

БМТ, трактори, въжени линии и др. техника,, както и настъпилите промени в тази информация. 

 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да: 
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1. Предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или оправомощено от него лице и в присъствието на 

регистрирания по чл. 235 от ЗГ му лесовъд маркирани за сеч и с положени на терена граници 

(съгласно Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) насажденията, 

предмет на договора, от които ще се добива дървесината. Предаването на насажденията се 

извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол в срок до 10 дни 

преди началото на изпълнението на дейностите в съответствие с определения график по чл.7, 

ал.2, т. 15 и не по-малко от 3 (три) работни дни преди започване на сечта. При изразено желание 

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT е длъжен да предаде всички насаждения, 

включени в обекта, в 10-дневен срок от постъпване на искането. 

2. Предаде позволителните за сеч и утвърдените технологични планове за добив на 

дървесина за всички насаждения, включени в обекта, едновременно с подписване на 

предавателно – приемателните протоколи по т.1. 

3. Осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до насажденията и временните складове, включени в 

обекта, чрез проходимост на горските пътища в държавните горски територии за превозни 

средства с висока проходимост и за декларираната при проведената процедура техника. 

4. Следи за правилното провеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план, правилното й разкройване по асортименти, съгласно Спецификация за 

размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на 

ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401 от 01.11.2021год. на Директора на ЮЦДП, 

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

повреди и ерозия на извозните пътища и просеки. 

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

констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа.  

6. Осигури свой представител за приемане на действително добитото и извозено на временен 

склад количество дървесина в 3 (три)-дневен срок след отправена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена 

покана или не по-малко от веднъж месечно при добита дървесина на временен склад, за което 

се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол.  

7. 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 

договор.  

8. Разглежда и утвърждава, при установена необходимост, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

изменения в технологичните планове за добив на дървесина от насажденията, включени в 

обекта. 

9. Уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни 

обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, както и при 

уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, 

предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват 

допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.  

10. Освидетелства сечището в определения срок, като отбелязва и констатираните пропуски 

и нарушения при изпълнение на горскостопански дейности в обекта. 

11. Удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на 

основание чл. 6, ал.1, т.2.5, 3 и 4, с времето, за което е наложено преустановяване на дейността. 

12. Да участва при подписване на актовете, изготвени в процеса на работа. 
13. Да информира своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на отклонения от 

спецификацията на добитата дървесина и/или нарушения при изпълнение на възложеното. 
 (3) Задълженията по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва лично или чрез 

представител – упълномощено лице. 

 

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 7. (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да: 

1. Изисква приемането на възложената работа в договорените срокове. 

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

3. Получи необходимото съдействие за изпълнение на работата (предаване на насажденията, 

включени в обекта, получаване на позволителните за сеч, подписване на приемателно-

предавателни протоколи и технологични планове). 
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4. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сечта в насажденията, предмет на договора, да бъде временно 

спряна, в случай, че техническото изпълнение при маркирането на дърветата за сеч не 

съответства на изискванията на чл. 50, ал. 2 и 3 от  Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите до 

отстраняването на несъответствията. 

5. Заменя подизпълнителите си, ако предварително е посочил ползването на такива за 

осъществяване на дейността в обекта и при условие, че новите подизпълнители отговарят на 

изискванията, определени в процедурата. 

6. Заяви писмено промяна на одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологични планове за 

добив на дървесина от насажденията, включени в обекта 

7. Откаже да добие допълнително заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални асортименти 

дървесина. 

 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да: 
1. Осигури присъствието на служителя си, регистриран за упражняване на частна 

лесовъдска практика в следните случаи: 

1.1. за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за 

предаване на насажденията; 

1.2. за получаване на позволителните за сеч и на технологичните планове за добив на 

дървесина в тях в 10-дневен срок преди началото на изпълнението на дейностите в съответствие 

с определения график по т. 15 и минимум 3 (три) работни дни преди започване на сечта; 

1.3. при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи 

такива; 

1.4. при освидетелстване на сечищата и съставянето на протоколи за това. 

2. Създаде необходимата организация и осигури съответното техническо оборудване за 

извършване на възложеното по договора, съгласно декларираното при проведената процедура. 

3. 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. Извърши качествено възложените дърводобивни дейности и да почисти сечищата по 

указания в позволителните за сеч начини и в определените в тях срокове. 

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

добитата на временен склад дървесина, за което се изготвя и подписва двустранен 

предавателно-приемателен протокол за приемане на извършената работа 

6. Отсича само определените за сеч дървета по цялата площ от насажденията в обекта и 

извърши възложените дейности, съгласно одобрения технологичен план за добив на дървесина 

за конкретното насаждение, като не оставя неотсечени маркирани дървета. 

7. Направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища. 

8. Поддържа за своя сметка извозните пътища в насажденията от обекта, след съгласуване 

на мероприятията с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да съхранява горските пътища в съответствие с 

разпоредбите на Наредба № 4 от 2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои 

и строеж на укрепителни съоръжения (ДВ, бр. 21 от 2013 г.) и други нормативни актове, като за 

целта спазва и следните изисквания: 

8.1. на технологичните планове и указанията на служителите на ДЛС по изпълнение на 

добива и извоза на повалената дървесина за недопускане на уплътняване на влажни и меки 

почви, повреда и ерозия на извозните просеки и пътища; 

8.2. при продължително влошени атмосферни условия – завишена влажност, да 

преустановява изпълнението на горскостопанската дейност, включително след предписания на 

служители на ДЛС, както и при други предпоставки, които допринасят за допускане на повреди 

от ерозия и уплътняване на почвите; 

8.3. да изгражда за своя сметка подходи, необходими за усвояване на дървесината в 

насажденията, съгласно технологичния план, като съхранява и опазва създадените горски 

пътища до обекта, където се извършва сечта и извоза. 

8.4. да съхранява и опазва хидротехническите съоръжения и всички подземни и надземни 

съоръжения, намиращи се в и в близост до насажденията, включени в обекта. 



                                                                                 
 
 

9 

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

ценни асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които 

се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401 от 

01.11.2021год. на Директора на ЮЦДП. 

10. Добива допълнително заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални асортименти 

дървесина, при постигнато споразумение. 

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

по добив и извоз на дървесината. 

12. Спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа 

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

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му. 

14. Не предоставя на трети лица извършването на добива на дървесината, включена в 

насажденията, предмет на договора, с изключение на посочените от него подизпълнители. 

15. Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални 

количества, както следва: 

 

ОБЕКТ 
№ 

Отдел, подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 

ОБЩО I 
 01.01-
31.03 

II  
01.04-
30.06 

III  
01.07-
30.09 

IV 
01.10- 
 30.11 

2227 
586 е; 595 а, б; 598 б, в, д; 599 

г, н 
- - 462 116 578 

 

16. При обективна невъзможност за предаване на договореното по т. 15 количество 

дървесина, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните 

разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3 (три)-дневен срок от 

настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на 

място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с 

което уреждат настъпилите промени. 

17. Постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършва 

добив на дървесина, на основание чл. 52, ал. 5 от Наредбата. 

 

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА 

 

НА ОБЕКТ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – 

ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

                                         

                                ДГС / ДЛС / УОГС / Община __________________________      

Отдел_________, подотдел_________, Обект № _________ 

 

Извършва се _____________________________________________________________   сеч                                     

                    /отгледна, възобновителна, санитарна , принудителна, техническа, други / 

по позволително за сеч      №______/______г.  

            

Изпълнител / Подизпълнител: _____________________, удостоверение №______/______г. 

 

 

Регистриран лесовъд ____________________________, удостоверение №______/______г. 
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18. 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.  

19. Спазва изискванията на действащите нормативни актове за техническа, 

противопожарна безопасност и разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд и подзаконовите нормативни актове по охрана на труда при работа в горите, както и носи 

пълна отговорност при злополука с всички наети от него лица.  

20. Спазва чл.35 на Наредба №8 от 11 май 2012г. за условията и реда за защита на 

горските територии от пожари (в сила от 18.05.2012г, Обн. ДВ. Бр. 38 от 18.05.2012г.). 

21. Осъществява непосредствен контрол върху дейността на лицата, които е ангажирал за 

изпълнение на възложеното с този договор. 

22. Приеме от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или оправомощено от него лице насажденията, предмет 

на договора, от които ще се добива дървесината с двустранен предавателно-приемателен 

протокол. 

23. Подаде заявление за издаване на разрешително за достъп до горски територии, в което 

да се посочат доказателствата за необходимостта от издаването му съгласно чл. 23 от Наредба 

№1 за контрола и опазването на горските територии. 

24. Да предаде на лицето, издало позволителното за сеч -  разрешителни за достъп на 

посочените от него работниците до насажденията, в които ще се извършва добив на дървесина 

не по- късно от деня на тяхното издаване. 

25. Уведоми писмено Възложителя при промяна на лицензирания си лесовъд в срок 7 

/седем/ работни дни от промяната, като представи копие от удостоверението за регистрация в 

публичния регистър на ИАГ и копие от трудовия договор на ново наетото лице. 

26. Да отсича всички паднали, пречупени и надвесени върху пътната инфраструктура 

дървета, като се стреми да извлича най – ценните сортименти. 

27. Забранено е да се оставят закачени или засечени неотрязани дървета след завършване 

на работната смяна или през време на почивка. В случай, че отсечено дърво се закачи, секачите, 

без да правят опит да го свалят трябва да съобщят на ръководителя на сечището и до неговото 

идване да прекратят работа на разстояние най-малко 50 м. при свалянето на закачени дървета да 

се спазват условията за безопасност. 

28. Почиства сечището, както и не допуска замърсяване и изхвърляне на отпадъци в 

горките територии в резултат на дейностите, предмет на договора. 

29. Да премахва отпадъците от добива на дървесина – клони, кори, трици и отпадъчна 

дървесина, оставени в заливните зони на реките, в сервитутната ивица на пътното платно, в 

пътните канавки, в непосредствена близост до пътни канавки и водостоци. Да се спазват 

изискванията на чл. 43, ал.2, т.9 от Наредба 12 за защита на горските територии от болести, 

вредители и други повреди. Да не допуска изоставянето в сечища или на временен склад за 

повече от 1 месец, след отсичането на съответните дървесни материали. 

30. Да опазва околната среда /прилежащите територии и извън обекта/ по време на 

изпълнение на договора, като всички недървесни /битови/ отпадъци да се изнасят след работа и 

да се извозват до контейнерите за смет в населените места или на регламентираните сметища. 

31. Местата за зареждане на моторните верижни триони трябва да разполагат със 

средства за абсорбиране на горивосмазочни материали и срещу изливане на резервоари. 

32. Горскостопанската техника да е в добро техническо състояние /да няма течове на 

масло и гориво/. Както и да са оборудвани със средства за абсорбиране на горивосмазочни 

материали и други химически продукти, с годни пожарогасители и заредени аптечки за първа 

помощ, следва да се използва биологично разградимо масло за смазване на веригите на 

моторните триони (като такъв смазочен материал могат да се ползват олио или подобни 

естествени растителни/животински масла). 

Срок за извършване на сечта и извоза в обекта от  _______________ до_______________г. 

ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С 

ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И 

ОБОЗНАЧЕНИТЕ ТУТИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ 
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33. Да се използва биологично разградимо масло за смазване на веригите на моторните 

триони (като такъв смазочен материал могат да се ползват олио или подобни естествени 

растителни/животински масла. 

34. Да извърши възложените работи съгласно одобрения технологичен план, като при 

извоза на дървесина използва технологии, които не водят до предизвикване на ерозионни 

процеси. 

35. Да не складира дървения материал в заливните зони на реките и в сервитутната ивица 

на пътното платно, независимо от категорията и собствеността на пътя. 

36. Да осигури представител при съставяне на протокол, отразяващ състоянието на 

пътищата и хидротехническите съоръжения в района на добив към момента на подписване на 

договора и при приключване на изпълнението му. 

37. Да осигури предоставяне и използване на защитно оборудване и лични предпазни 

средства в съответствие с изискванията на нормативната уредба и оценка на риска за 

съответната работна позиция преди започване на дейността. 

 На операторите на моторни триони се предоставя подходящо оборудване за 

безопасна работа, вкл.: твърда каска за защита на слуха и очите, сигнална жилетка/яке, 

обувки/ботуши със стоманена защита за пръстите и панталони (или гамаши за целия крак) 

защитени от срязване. 

 Останалите работниците, които не са оператори на БМТ да са снабдени с 

оборудване за безопасност, което е в добро работно състояние и е подходящо за задачите, 

където се ползва. Всяко лице, включително управителя/те на фирмата влизащо в обекта в които 

се извършва сеч, да носи каска и сигнална жилетка.  

 Оборудван комплект за първа помощ (аптечка) с годно за употреба съдържание и 

да е на разположение на работниците в обектите, в които се извършва сеч. 

 Тракторите и другите самоходни машини за работа в горите да са оборудвани с 

безопасна кабина, отговаряща на нормативните изисквания. 

38. Да не допуска работници, които не са оборудвани със защитно облекло и лични 

предпазни средства съгласно минималните изисквания за работа в сечището. Изпълнителят е 

длъжен да осигури постоянно ползване на личните предпазни средства и носене на работното 

облекло, както и да спазва стриктно разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд. 

39. Да инструктира всички лица, работещи в обекта, включително лицензирания лесовъд 

чрез отговорник по охрана на труда. Инструктираните лица се подписват, за да удостоверят 

информираността си на формуляр. 

40. Да проверява дали работниците, които ще извършват сечта и извоза на дървесината 

притежават съответните документи, доказващи тяхната правоспособност 

 

VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл.8. 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. 

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение 

на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:  

1.по чл.6, ал.2,  т.1, т.2 и т.3 – неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на 

договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е изпълнил 

задължението си;  

2.по чл.6, ал.2, т.6 – неустойка в размер на 10 на сто от стойността на услугата за добива 

на неприетата отсечена и извозена на временен склад дървесина; 

3. за неспазване на определения срок по чл.6, ал.2, т.7 – неустойка в размер на законната 

лихва върху дължимата сума за срока на просрочието.  

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение 

на задълженията си по договора, в следните случаи: 
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1. по чл.7, ал.2, т.1. – неустойка в размер, равен на внесената от него гаранция за 

изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не 

е изпълнил задължението;  

2. по чл.7, ал.2, т.8 – неустойка в размер на стойността за възстановяване на нанесените 

повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на 

договора; 

3. по чл.7, ал.2, т.9 – неустойка в размер, равен на 30 на сто от стойността на услугата за 

добива на тази дървесина;  

4. по чл.7, ал.2, т.15 – неустойка в размер, равен на 20 на сто от стойността на услугата за 

добива на неотсечената и неизвозена на временен склад дървесина спрямо графика за 

съответното тримесечие, изчислена на база на цената на обезличен кубичен метър по договора.  

Чл.11. За неизпълнение на други задължения по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

задържи внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение като неустойка по договора. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се освобождава от отговорността за възстановяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

на реално претърпените от него вреди, в случай, че размерът на неустойката не покрива същите, 

когато по–високият размер на вредите бъде установен по съдебен ред. 

Чл.12. 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. 

Чл.13.  При констатирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ неправилно разкройване на добитата 

дървесина, съгласно изискванията на Спецификация за размери и качество на асортименти 

дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със 

Заповед № 5/03.01.2018г. на Директора на ЮЦДП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ закупува същата по цени 

по ценоразпис на ТП ДЛС „Женда“ завишена с 10% за съответния асортимент.   

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение на трети лица за нанесени щети в 

резултат на изпълнението на предмета на договора върху площи извън определените по 

технологичен план места за временни складове. Нанесените щети са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.15. При констатирани нередности и отклонения от изискуемото количество и 

недобросъвестно изпълнение на работата при осъществяване на сечта и извоза 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде санкциониран както следва: 

1. За разхвърляна дървесина по извозните пътища и склада 1 лв./бр. 

2. За неправилно клупирана дървесина 2 лв./бр. 

3. За неотбелязана с гелер кубатура на добитите материали 0.50 лв./бр. 

Чл.16. При констатирани нередности и отклонения от изискуемото количество и 

недобросъвестно изпълнение на работата при освидетелстване на сечището ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

търпи неустойка за: 

1. За високи пъни – 2 лв./бр. 

2. Отсечена и неизвозена дървесина от сечището до временен склад се заплаща по одобрен 

ценоразпис на ТП ДЛС ”Женда”. 

3. Несъбрана и разхвърлена вършина -  10 лв./ дка 

4. За наранено, повредено дърво – 10лв./бр. 

Чл.17. При установено неспазване на задължението за използването на работно облекло 

от работещите в обекта, съгласно разпоредбата на чл.7, ал.2, т.37 от настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на 50,00 лв. (петдесет лева) за  едно лице. 

Чл.18. При установено несъответствие между посочените и предадени на Възложителя  

разрешителните за достъп на лица съгласно чл.7, ал. 2, т. 24 от настоящия договор на 

Изпълнителя ще бъде налагана санкция в размер на  50,00 лв. (петдесет лева) за  едно лице. 

Чл.19. При установени нарушения при спазване на изискванията по чл. 7, ал. 2, т. 8.2 от 

настоящият договор , ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи по 100 лв. неустойка на неизпълнено писмено 

предписание от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на констатираните нарушения. 

Чл.20. Изпълнителят носи пълна отговорност при трудова злополука или инциденти с 

всички наети от него лица за изпълнение на дейността, предмет на договора. 
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Чл.21. Неустойките и санкциите по договора се заплащат в срок до един месец от 

датата на възникването им. Същите ще бъдат задържани от сумите, които териториалното 

поделение дължи за приетата дървесина на временен склад.  

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.22. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане срока на договора; 

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

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

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

 3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или подизпълнителите му вече не отговарят на някое от 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата; 

 3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание при провеждането 

на конкурса за възлагане на дейността; 

 3.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора 

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

включително такива, допуснати от подизпълнителите; 

 3.4 Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на 

чл. 18 от Наредбата;  

 3.5. В случаите по чл.6, ал.1, т.2.1, 2.2, 2.3, 2.4 от настоящия договор; 

 3.6. При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина, в случаите 

на чл.6, ал.1, т.9 от договора, след като сечта в насажденията е започнала, като заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност. 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не започне дейността в седем дневен срок от влизане в сила на 

позволителното за сеч. 

5. С едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на 

предявени по съответния ред реституционни претенции по отношение на обекта, предмет на 

настоящия договор; 

6. При промяна на собствеността върху насажденията, предмет на договора същият се 

прекратява с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без последният да дължи 

обезщетения за вреди и пропуснати ползи; при частична промяна на собствеността 

прекратяването се отнася за съответните насаждения, предмет на промяната. 

7. С едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на обективни 

причини, налагащи промяна на вида и интензивността на сечта в някое от включените в сечта 

насаждения. Прекратяването се отнася за съответното насаждение и настъпва от момента на 

получаване на уведомлението. 

8. В случаите по чл.22, ал.1, т.3 гаранцията за изпълнение не се връща, а в случаите на 

чл.22 ал.1, т.5, чл.22 ал.1, т.6, чл.22 ал.1, т.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на 

действително извършената работа по цени съгласно чл.5, ал.1 от настоящия без да дължи 

неустойка за вреди и/или обезщетение за пропуснати ползи. 

9. Гаранцията за изпълнение ще бъде задържана и във всички случаи на виновно 

неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VIII.СПОРОВЕ И СЪОБЩЕНИЯ 

Чл.23. (1) Страните по настоящия договор ще отправят всички съобщения и уведомления 

помежду си само в писмена форма. 

(2) Писмената форма се смята за спазена и когато тя е отправена по факс, телекс, 

препоръчана поща или на ръка в деловодството на ТП ДЛС „Женда“ или друго техническо 

средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението. 

(3) Адресите за кореспонденция, факс, тел, e-mail на страните са: 

1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: п.к. 6600, гр. Кърджали, ул. „Васил Левски” №2; е-mail: 

dlsjenda@ucdp-smolian.com. 

2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: с. Добромирци № 61, общ. Кирково, обл. Кърджали, тел: 

0895766336, е-mail: ali.trans@abv.bg. 
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 (4) При промяна на седалището или посочените данни за кореспонденция на някоя от 

страните по договора или другите данни за кореспонденция, същата е длъжна в 7-дневен срок 

от промяната да информира писмено ответната страна в противен случай всички съобщения, 

уведомления и книжа се считат за редовно връчени по първоначалния адрес.  

Чл.24. (1) Спорове между страните във връзка с настоящия договор се уреждат чрез 

преговори. В случай, че не се постигне споразумение, спорът се отнася до съда. 

(2) За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на 

българското законодателство. 

Чл.25. Възникналите спорове по тълкуването и изпълнението на договора, както и по 

нерешените с него въпроси се решават по споразумение между страните, а когато това се окаже 

невъзможно – по реда на гражданското законодателство на Република България. 

Чл.26. (1) Настоящият договор може да бъде изменен от страните по взаимно съгласие, 

изразено в писмена форма. 

(2) Изменение на договора се допуска и в случаите, когато в резултат на непреодолима 

сила/форсмажорни обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора. 

 

IX.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.27. По смисъла на настоящия договор „форсмажорни обстоятелства” са обстоятелства, 

които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на 

страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, независещи от 

волята на страните и правят невъзможно изпълнението му при договорените условия”.  

Чл.28. Неразделна част от настоящия договор е Спецификация за размери и качество на 

асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. 

Смолян, утвърдена със Заповед № 401 от 01.11.2021год. на Директора на ЮЦДП. 

Настоящият договор е съставен и подписан в три еднообразни екземпляра – два за 

Възложителя и един за Изпълнителя.  

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                   ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Директор на ТП ДЛС „Женда”       Управител  

1: .......................................                   1: ....................................... 
/инж. Радослав Боев/                   /Али Шакир/ 

 
Гл. счетоводител  
                                                                                 
2: ......................................                                                                                    
/Якуб Осман/          
 

 


	Д О Г О В О Р
	№34/21.06.2022г.
	I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
	ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                   ИЗПЪЛНИТЕЛ:

