
Приложение №6 

          ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…/*П/…………                                          ИЗПЪЛНИТЕЛ:………/*П/……  
                              инж. Десислава Арнаудова                                    Али Джамбазов 

                   Директор на ТП ”ДЛС–Извора                       Управител на „Джамбаз 5354” ЕООД  

                                   
Гл. Счетоводител: /Даниела Митева/ ………/*П/…..………   

                  Стр.1 

   

 

 

 

ДОГОВОР № Д- 32- 58 

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА 

 

Днес на 02.06.2022г. в гр.Девин на основание чл.35 от 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 Заповед № З-32-

291/26.05.2022г. на Директора на ТП ”ДЛС – Извора”, между страните: 

 

ТП ”Държавно ловно стопанство – Извора”, със седалище и адрес на управление: 

гр.Девин, ул.”Освобождение” №18, ЕИК 2016195800278, представлявано от инж. Десислава 

Юлиянова Арнаудова– Директор и Даниела Славчева Митева - Главен счетоводител, 

наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

И 

„Джамбаз 5354” ЕООД ЕИК 203411186 със седалище и адрес на управление: 

обл.Пазарджик, общ.Велинград, с. Кръстава, ул.”Авлията” №13А, представлявано от Али 

Ахмед Джамбазов в качеството си на Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

се сключи настоящия договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

            Чл.1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши добив на дървесина по дървесен 

вид, категории и прогнозно количество, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати 

извършеното по начини и в количества и срокове, определени в договора. 

           (2) Дървесината, предмет на настоящия договор, ще се добие и извози от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

временен склад, определен съгласно утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологичен план за съответните 

отдели и подотдели в съответствие с изискванията на Закона за горите, Наредбата за сечите в горите и 

др. нормативни актове за работа в горите. Добивът на дървесина, включва следните дейности – 

отсичане, окастряне, разкрояване, съгласно утвърдената със заповед №401/01.11.2021г. на 

Директора на ЮЦДП Смолян - спецификация за размери и качество на асортименти 

дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извозване до 

временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина на корен, наричани по-долу 

за краткост ДЕЙНОСТИ.  

    (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши добив на 

дървесина, в рамките на площното сечище на отдел/подотдели: 221 „ж”, включващ: сеч, 

разкройване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната 

дървесина в обект №22345, попадащ в териториалния обхват на ТП“ДЛС-Извора“”, наричан 

по-долу за краткост ОБЕКТ. 

Чл.2. (1) Дървесината от ОБЕКТА ще се добива по асортименти с дължина съгласно 

утвърдената със заповед №401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП Смолян - спецификация 

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

на ЮЦДП гр. Смолян. 

 (2) Предмет на добив по този договор ще са и допълнително маркираните за сеч 

дървета, в резултат на абиотични повреди и/или допълнително маркирани дървета в 
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границите на технологични пътища и/или просеки за ВЛ одобрени по установения ред с 

технологичен план. 

(3) По заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се добиват асортименти с дължини различни от 

посочени в утвърдената със заповед №401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП Смолян –

спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават 

на територията на ЮЦДП гр. Смолян. В случаите когато са над определените дължини 

същите се заплащат по цените посочени в §1 завишени с утвърдената със заповед 

№401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП Смолян - спецификация за размери и качество на 

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

 

II. СРОКОВЕ 

Чл.3 Срокът на действие на договора е от датата на подписването му до датата на 

освидетелстване на сечищата, но не по-късно от един месец след изтичането на срока на 

последното позволително за сеч и извоз в ОБЕКТА – а именно 30.10.2023г. 

Чл.4. Срокът за получаване на позволително за сеч в ОБЕКТА е до 14 (четиринадесет) 

дни след датата на сключване на договора. 

Чл.5. Сроковете за сеч и извоз по подотдели са до 30.09.2023г. 

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.6. Цена за изпълнение на ДЕЙНОСТИТЕ, съгласно заложените прогнозни 

количества дървесина за добив е в размер на 34573.39 (тридесет и четири хиляди петстотин 

седемдесет и три лева и тридесет и девет стотинки) лева без включен ДДС. 

Чл.7. Цените за добив на отделните асортименти дървесина по подотдели, са посочени в 

§.1. към договора и са без включен ДДС. 

Чл.8. (1) Плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приемане на действително 

добитите количества дървесина с двустранно подписан/и приемо-предавателен/ни протокол/и 

и представена фактура от Изпълнителя. 

(2) Във фактурата на Изпълнителя следва да са посочени номерата на приемо- 

предавателнят/ите протокол/и, която се представя с придружително писмо в счетоводството и 

се завежда с входящ номер.  

 (3) Плащането се извършва в срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на 

представяне на издадена фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по банков път по сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в: ОББ  АД, IBAN BG43 UBBS 8888 1000 8754 02. 

          (4) 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. 

Чл.9. Фактурирането на добитата дървесина се извършва по сортименти от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след предаването на същата с приемо-предавателен протокол. 

Мерната единица за съответните асортименти е плътен кубичен метър. 

 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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Чл.10. (1) Към датата на сключване на настоящия договор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е внесена 

гаранция за изпълнение/учредена банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 

1728.67 (хиляда седемстотин двадесет и осем лева). 

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се връща, респективно освобождава на 

Изпълнителя при изпълнение на договорените задължения в срок 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 сметка на ДЛС и негови 

структури, а в случай на съдебен спор – след приключване на спора с влязло в сила съдебно 

решение.  

(3) Условията за задържане на гаранцията за изпълнение са описани по-долу в 

настоящия договор. 

 

V. ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА 

Чл.11. (1) При издаване на позволително/и за сеч се подписва двустранен предавателно  

- приемателен протокол/и за насажденията в ОБЕКТА.  

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

лицето по §3 от настоящия договор регистрирано в публичния регистър на ИАГ за 

упражняване на лесовъдска практика, което получава екземпляр от позволителното. 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 Наредба за сечите в горите, както и за 

изпълнение на технологичния план за добив на дървесина, съгласно чл. 61 от Наредба за 

сечите в горите. 
(3) От деня на получаване на позволителното за сеч и извоз и подписване на приемо-

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и върху ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преминава отговорността по 

осъществяване на контрола по опазване на горите от пожари и охраната срещу неправомерно 

извършени действия за срока на договора. 

(4) Позволителното за сеч и протокола за предаване и приемане се изготвят в 

присъствието на лесовъд, който е в трудовоправни отношения с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вписан е в 

публичния регистър по чл.235 от Закона за горите и е посочен в §.3. от настоящия договор, 

който ги подписва. 

(5) След приемане на насажденията, респ. сечищата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, рискът от 

случайно похабяване на отсечената, не извозена на временен склад и не рампирана 

дървесина, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.12 (1) Възложителя има право: 

т.1. Да осъществява текущ контрол по изпълнението на настоящия договор, без с това да 

пречи на 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 изпълнението на възложената работа. 
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т.2. Да издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на 

дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи: 

2.1. Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

   2.2. Неспазване на изискванията посочени в утвърдената със заповед №401/01.11.2021г. 
на Директора на ЮЦДП Смолян - спецификация за размери и качество на асортименти 

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

2.3. Неспазване на изискванията на ЗЗБУТ; 

2.4. Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

2.5. Затруднена реализация на добитата дървесина; 

2.6. 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“; 

т.3. Да спре временно добива на дървесина по време на брачния период на определени 

със ЗЛОД видове дивеч в насажденията на обекта.  

т.4. Спре временно извоза на дървесина от насажденията до временните складове при 

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

т.5. Да заявява писмено добиване на асортименти с различни размери 

(дължини/дебелини). 

Чл.13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки в ОБЕКТА за спазване 

нормативните и договорените условия на ползването на дървесината от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

         (2) При налични количества дървесина на временен склад, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да 

отправи писмена покана до Изпълнителя за тяхното приемане.  

         (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка да 

осъществи изпълнението на определените в договора технологични и качествени показатели 

при констатирани отклонения. 

         (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 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.  

         (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 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 ал.4, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само 

действително извършената дейност. 

         (6) При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши ползването в насажденията в 

случаите на по чл.13, ал.4 от настоящия договор и след като сечта е започнала, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да спре със заповед сечта. В този случай на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се 

заплаща само отсечената и извозена на временен склад дървесина до момента на спиране на 

сечта, след което договора за конкретните насаждения се прекратява от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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           (7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена информация за лицата, 

които извършват дейностите по договора, сключените трудови договори, съответните 

свидетелства за правоспособност на лицата, както и настъпилите промени в тази 

информация. 

 

         Чл.14. (1) Възложителя има следните задължения: 

т. 1. да 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.20 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.. 

т .2. да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ позволителните за сеч и утвърдените 

технологични планове за добив на дървесина за всички насаждения, включени в обекта, 

едновременно с подписване на предавателно – приемателния протокол по т. 1. 

 т .3. да 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. Удостоверяването на проходимостта до обекта се извършва с протокол. 

            т.4. да следи за правилното провеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно 

утвърдения технологичен план, правилното й разкройване по асортименти, съгласно 

утвърдената със заповед №401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП Смолян - спецификация 

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

на ЮЦДП гр. Смолян, както и за недопускане на повреди по стоящия дървостой, уплътняване 

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

           т .5. да осигури свой представител за приемане на действително добитото и извозено на 

временен склад количество дървесина в 3 (три)-работни дни 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.  

           т .6. да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 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 (протокол). 

В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите 

промени. 

           т .7. да дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма 

при констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа. 

           т .8. да разглежда и утвърждава, при установена необходимост, предложени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изменения в технологичните планове за добив на дървесина от 

насажденията, включени в обекта. 
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           т .9. да 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. 

           т .10. при необходимост да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно 

спиране на дейността на основание чл.12 ал.1, т.2.5, т.2.6, т.3 и т.4, с времето, за което е 

наложено преустановяване на дейността.  

          т.11. Информира своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено при констатиране на 

отклонения, свързани с правилно прилагане на изискванията на СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА 

РАЗМЕРИ И КАЧЕСТВО НА АСОРТИМЕНТИ ДЪРВЕСИНА, КОИТО СЕ ДОБИВАТ И 

ПРОДАВАТ ОТ ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ГР.СМОЛЯН И 

ТЕРИТОРИАЛНИТЕ МУ ПОДЕЛЕНИЯ, УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 

401/01.11.2021ГОД. НА ДИРЕКТОРА НА ЮЦДП, ГР. СМОЛЯН, при добиване на 

дървесината и/или нарушения при изпълнение предмета и условията на настоящия договор. 

        Чл.15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да определи необходимите места за складиране 

на добитата дървесина. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя график за тримесечно извършване на възложените 

ДЕЙНОСТИ по добив на дървесина по минимални количества и срокове, посочени в чл.20, 

ал.1. 

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да освидетелства сечището в определения срок, 

като отбелязва и констатираните пропуски и нарушения при изпълнение на горскостопански 

дейности в обекта.  

Чл.17. При наличие на обективни причини налагащи промяна във вида или 

интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и след 

извършена инвентаризация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предлага сключване на анекс с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

за извършване на добива на допълнително инвентаризираното количество дървесина в 

насаждението, при запазване на договорените единични цени по асортименти дървесина за 

даденото насаждение. 

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

   Чл.18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да: 

    т.  .1. Изисква приемането на възложената работа в договорените срокове. 

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

договора. 

    т. .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). 

     т. .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.  

      т. .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. 



Приложение №6 

          ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…/*П/…………                                          ИЗПЪЛНИТЕЛ:………/*П/……  
                              инж. Десислава Арнаудова                                    Али Джамбазов 

                   Директор на ТП ”ДЛС–Извора                       Управител на „Джамбаз 5354” ЕООД  

                                   
Гл. Счетоводител: /Даниела Митева/ ………/*П/…..………   

                  Стр.7 

   

 

 

       т. .6. Заяви писмено промяна на одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологични 

планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта 

  т. .7. Откаже да добие допълнително заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ асортименти 

дървесина асортименти с различни размери (дължини/дебелини). 

Чл.19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да: 

    т. 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 чл.20, ал.(1) 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) Да създаде необходимата организация и осигури съответното техническо оборудване 

за извършване на възложеното по договора, съгласно декларираното при проведената 

процедура.  

         (3)   Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора или преди започване 

работа в обекта/насаждението писмена информация за всички лица, които ще извършват 

дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността. 

Информацията следва да бъде под формата на разрешителни за достъп съгласно чл.24 от 

Наредба №1 от 30.01.2012г. 

 

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да: 

(1) Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални 

количества, както следва: 

ОБЕКТ № Отдел, 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.  ОБЩО 

І ІІ ІІІ ІV 

22345 221Ж - 61 300 200 561 КУБ.М. 

ОБЕКТ № Отдел, 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.  ОБЩО 

І ІІ ІІІ ІV 

22345 221Ж - 100 200 - 300 КУБ.М. 

 

         т.1. Посочените по – горе количества са минимални. Тяхното достигане не освобождава 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължението му да добие и извози на временен склад цялото количество 



Приложение №6 

          ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…/*П/…………                                          ИЗПЪЛНИТЕЛ:………/*П/……  
                              инж. Десислава Арнаудова                                    Али Джамбазов 

                   Директор на ТП ”ДЛС–Извора                       Управител на „Джамбаз 5354” ЕООД  

                                   
Гл. Счетоводител: /Даниела Митева/ ………/*П/…..………   

                  Стр.8 

   

 

 

дървесина, дори същото да надвишава посочените минимални прогнозни количества, или в 

случай че количеството е добито преди изтичане на конкретното тримесечие. 

           (2)   При обективна невъзможност за предаване на договореното по ал.(1) 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. 

(3) да отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена покана минимум веднъж месечно за 

приемане на добитата дървесина на временен склад, при наличие на добита на временен 

склад дървесина.” 

            Чл.21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 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. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши качествено възложените дърводобивни 

дейности съгласно сроковете и начините посочени в позволителното за сеч и одобрените 

технологични планове.   

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да почисти сечищата съгласно сроковете и начините 

посочени в позволителното за сеч и одобрените технологични планове.   

Чл.22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отсича само определените за сеч дървета 

по цялата площ от насажденията в обекта, като не оставя неотсечени маркирани дървета, 

които е могло да бъдат усвоени с предвидената по технологичен план технология и в срока 

по чл.20, ал.1 от настоящия договор.  

(2) Да извозва отсечената дървесина по начини с които да се осигури опазване на 

оставащите на корен дървета, като недопуска нараняването им и опазва подраста.  

Чл.23.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да: 

    (1) Направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища. 

           (2) 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: 

    т.1. на технологичните планове и указанията на служителите на „ДЛС – Извора” 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; 

    т.2. при продължително влошени атмосферни условия – завишена влажност, да 

преустановява изпълнението на горскостопанската дейност, включително след предписания 

на служители на „ДЛС – Извора”, както и при други предпоставки, които допринасят за 

допускане на повреди от ерозия и уплътняване на почвите; 
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   т.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. 

    т.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да опазва пътищата, хидротехническите 

съоръжения, постоянните водни течения и всички подземни и надземни съоръжения, 

намиращи се в района на извършваните ДЕЙНОСТИ. 

   т.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка допуснатите и 

причинени повреди по мрежата от горски пътища, съоръжения, подраст, подлес и др. при 

осъществяването на ползването на ОБЕКТА. 

           (3) Осигури работно облекло и лични предпазни средства на работещите в обекта, 

съгласно нормативните изисквания. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да осигури и следи за 

постоянно ползване на личните предпазни средства и носене на работно облекло като при 

констатиране на неспазване на това задължение ще бъде налагана санкция. 

           (4) Осъществява непосредствен контрол върху дейността на лицата, които е ангажирал 

за изпълнение на дейностите, свързани с изпълнение предмета на този договор. 

           (5) Не допуска замърсяване и изхвърляне на отпадъци в горските територии в резултат 

на изпълнение на дейностите – предмет на договора, а при констатирано замърсяване се 

задължава да почисти в 3-дневен срок от даване на указанията. 

           (6) Не допуска складиране на дървен материал в заливните зони на реките и в 

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

           (7) Складира дървесината на временните складове, описани в технологичните планове, 

като следи да са на безопасни места, така че складираната дървесина да не бъде предпоставка 

за бедствия и аварии. 

          (8) 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. 

          (9) 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. 

         (10) Не допуска работници, които не са оборудвани със защитно облекло и лични 

предпазни средства съгласно минималните изисквания за работа в сечището. 

         (11) 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.  

         (12) Проверява дали работниците, които ще извършват сечта и извоза на дървесината 

притежават съответните документи, доказващи тяхната правоспособност. 

(13) Да не наема на работа лица на възраст под 18 години за изпълнение на 

горскостопански мероприятия. 

         (14) Да инструктира работниците във връзка с процедурите при критични ситуации като 

инциденти, пожари и нефтени разливи, опазване на наличното биологично разнообразие и 

водните течения. 

         (15) Да опазва околната среда /прилежащите територии и извън обекта/ по време на 

изпълнение на договора, като: 
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т.1. всички недървесни /битови/ отпадъци да се изнасят след работа и да се извозват до 

контейнерите за смет в населените места или на регламентираните сметища. 

т.2.всички химически и гориво смазочни отпадъци и използваните средства за 

абсорбирането им да се изнасят на регламентираните сметища, а не в контейнерите за 

смет. 

        (16) Да използва техника в добро техническо състояние - без изтичане на масло и гориво, 

която да е оборудвана със средства за абсорбиране на гориво смазочни материали и други 

химически продукти, с годни пожарогасители и заредени аптечки за първа помощ. Във 

верижните моторни триони и хидравликата на горскостопанските машини да се използва 

биологично разградимо масло /като такъв смазочен материал могат да се използват олио или 

подобни естествени растителни/животински масла/. Тракторите за горскостопанските 

дейности да са оборудвани с предпазни метални конструкции. Местата за зареждане на 

моторните верижни триони трябва да разполагат със средства за абсорбиране на гориво 

смазочни материали и срещу изливане на резервоари. 

Чл.24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разкройва правилно стъблата с цел 

получаване на по-ценни асортименти съгласно утвърдената със заповед №401/01.11.2021г. на 

Директора на ЮЦДП Смолян - спецификация за размери и качество на асортименти 

дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, а при заявка от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл.2. и асортименти с дължини различни от утвърдената със заповед 

№401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП Смолян - спецификация за размери и качество на 

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

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да добие максимално количество едра строителна 

дървесина по асортименти, съгласно посочените в §.1 от договора.  

         (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разкройва най- рационално добитата дървесина, с 

оглед получаване на  максимален обем ценни асортименти съгласно утвърдената със заповед 

№401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП Смолян - спецификация за размери и качество на 

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

          (4) Добива допълнително заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ асортименти дървесина, при 

постигнато споразумение.  

          (5) Не допуска нараняване на стоящия дървостой по време на извършване на дейността 

по добив и извоз на дървесината. 

Чл.25. При извършване на сечта Лицето на което е издадено позволителното за сеч 

е задължен във връзка със Заповед № РД 09-770/30.10.2015г. на Министъра на 

земеделието и храните да поставя, поддържа, подновява и премахва информационни 

табели по образец и с реквизити, съгласно параграф §.5. Информанционните табели се 

поставят задължително на горските пътища и туристическите пътеки, преминаващи 

през обекта, както и на временния горски склад за всеки подотдел от ОБЕКТА. 

Чл.26.  (1) При извършване на ДЕЙНОСТИТЕ и изпълнението на задълженията си по 

договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва нормативните изисквания на Закона за 

горите, Наредба №8 от 05.08.2011г. за сечите в горите, Наредба №1/30.01.2012г. за контрола 

и опазването на горските територии, Наредба №8/11.05.2012г. за условията и реда за защита 

на горските територии от пожари и всички останали нормативни актове, регламентиращи 

ползването на дървесина, както и да спазва нормативните изисквания за използването на 
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техника за добив и извоз на дървесина, която е регистрирана и преминала съответните 

задължителни прегледи. 

(2) При изпълнение на договора Изпълнителя се задължава да ползва назначени по 

трудов договор работници, като работещите с моторни триони и друга горска техника в 

обекта притежават съответните валидни удостоверения/свидетелства за правоспособност . 

(3) При извършване на ДЕЙНОСТИТЕ и изпълнението на задълженията си по договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва нормативните изисквания, предвидени в българското 

законодателство, регламентиращи добива на дървесината, както и нормативните изисквания 

за техническа и пожарна безопасност, да спазва изискванията по  охрана на труда. 

 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд 

съгласно ЗЗБУТ /закон за здравословни и безопасни условия на труд/ и ПЗЗБУТГ /правилник 

за здравословни и безопасни условия на труд в горите/, както на наетите от него работници и 

служители, така и на всички останали лица които се намират на обекта или в близост до него. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всякакви злополуки и инциденти, 

предизвикани от наети от него лица при изпълнението на задълженията си по договора. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всякакви злополуки и инциденти с наети от 

него лица при изпълнението на задълженията си по договора. 

          (7) Не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му. 

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва подизпълнители както и да прехвърля 

на трети лица правата и задълженията си по настоящия договор. 

 

VIII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.  

           Чл.28. (1) Посочените в предмета на договора количества дървесина са прогнозни. 

Изпълнителят е длъжен да извърши добив на всички маркирани дървета, вкл. от 

технологични пътища и/или просеки за ВЛ, дори и в случаите, когато добитите количества 

дървесина ще надвишат първоначално посоченият прогнозен обем дървесина.  

      (2) В случай, че при осъществяване на дейността бъде добито по-малко количество 

дървесина от посоченото в §1 от настоящия договор, ТП”ДЛС-Извара” не предоставя 

допълнителни количества дървесина. Под „по – малко добито количество дървесина” се имат 

в предвид случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е добил цялото маркирано количество 

дървесина, но въпреки това добитото количество не достига договореното количество 

дървесина. 

Чл.29. (1) При констатиране на нарушение по Закона за горите и Наредба №8 от 

05.08.2011г. за сечите в горите, Наредба №1/30.01.2012г. за контрола и опазване на горски 

територии, нанесло вреди на Възложителя или неспазване на технологичния план от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да задържи 

гаранцията за изпълнение. 

(2)  При неизпълнение на задълженията по чл.19, ал.1 и чл.21, ал.1 ал.2 от страна на 

Изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да задържи гаранцията за 

изпълнение. 
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Чл.30. (1) При неспазване на сроковете по чл.4, чл.5, чл.20, ал.1, и неизпълнение на 

чл.23, чл.25 и чл.26, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да задържи 

гаранцията за изпълнение. 

         (2) При установено неизпълнение на чл.21, ал.3 и чл. 22, ал.1 от договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задържа гаранцията за изпълнение. 

         Чл.31. При констатирано неправилно разкройване на дървесината ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в размер равен на 30 на сто от стойността на услугата за добива на тази 

дървесина.  

 IХ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл.32. 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. 33. (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за виновно 

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

            т 1.  по  чл.14, ал.1 т.1.до т.3. – неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение 

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

изпълнил задължението си;  

            т 2. по чл.14, ал.1 т.5. – неустойка в размер на 10 на сто от стойността на услугата за 

добива на неприетата отсечена и извозена на временен склад дървесина; 

            т 3. За неспазване на определения срок по чл.14, ал.1, т.9. – неустойка в размер на 

законната лихва върху дължимата сума за срока на просрочието.  

           Чл. 34. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно 

неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи: 

          т 1.  по чл.19 ал.1, 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;  

          т 2. По чл.23 ал.2 – 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; 

          т 3. по чл.24 ал.3 – неустойка в размер, равен на 30 на сто от стойността на услугата за 

добива на тази дървесина;  

          т 4. по чл.20 ал.1 – 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.  

          т.5. При установено нанасяне на повреди (нараняване) на дърво в обекта, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплаща неустойка в размер на удвоеният размер на цената на съответния 

асортимент от стойността по §1 от настоящия договор.  

         т.6. При установено неспазване на задължението за носене на работно облекло на 

работещите в обекта, предвидено в чл.23, ал.3 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

заплаща неустойка в размер на 50,00 лв. (петдесет лева) за едно лице.  
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          Чл. 35. (1) 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.  

          (2) 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. 

          (3) При неизпълнение на предписания в срок, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с констативен протокол се задържа внесената гаранция за неизпълнение. 

         (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи обезщетение за нанесени щети, причинени 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. 36. Неустойките по договора се заплащат в срок до един месец от датата на 

възникването им. 

  Чл.37. (1) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е усвоил изцяло ОБЕКТА, същия дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди в размер на 20% от сумата 

за неусвоените количества дървесина, останала като неизпълнение на договора и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение. 

(2) При прекратяване на договора на основание чл.40, ал.1, т.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

в размер на 20% от сумата за неусвоените количества дървесина, останала като неизпълнение 

по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение. 

(3) При прекратяване на договора чл.40, ал.1, т.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение 

за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 20% от 

сумата за неусвоените количества дървесина, останала като неизпълнение по договора и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение. 

(4) Задържането на гаранцията за изпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 

задължението му за заплащане на неустойките по договора. 

Чл.38. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.39. (1) Договорът се прекратява: 

1. при изтичането на срока по чл.3; 

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

3. едностранно от страна на Изпълнителя при предсрочно изпълнение на договора.  

         Чл.40. (1) Договорът се прекратява с едностранно писмено уведомление от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на 

действие на договора се установи: 

           1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или подизпълнителите му вече не отговарят на някое от 
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изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата; 

           2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание при провеждането 

на конкурса за възлагане на дейността; 

           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; 

           4. Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на 

чл. 18 от Наредбата;  

            5. В случаите по чл. 12, ал.1, т.2.1 до 2.4.; 

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

случаите на чл.13, ал.5 от договора, след като сечта в насажденията е започнала, като заплати 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност. 

           7. При отказ по т.6, договора се прекратява, а гаранцията се задържа и остава в полза на 

възложителя, без да се дължат неустойки за претърпени вреди и пропуснати ползи. 

(2)  При прекратяване на договора на някое от основанията по ал.1 т.1 до т.7, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение и не дължи обезщетение за вреди и 

пропуснати ползи на Изпълнителя. 

Чл.41. (1) Договорът се прекратява едностранно без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1. в случаите по чл.29 и чл.30 от Договора; 

2. в случай, че в резултат на природни бедствия или друга непреодолима сила бъдат 

унищожени или повредени повече от 50% от насажденията в ОБЕКТА. 

 (2) При прекратяване на договора на някое от основанията по ал.1, т.1 и т.2. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за вреди и пропуснати ползи. 

(3) При прекратяване на договора на основание ал.1, т.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща 

гаранцията за изпълнение, но не дължи обезщетение за вреди и пропуснати ползи. 

          Чл.42 Възложителя може да прекрати договора при нарушение на чл. 26, ал.2 и задържа 

гаранцията за изпълнение. 

XІ. ФОРМА НА СЪОБЩАВАНЕ И УВЕДОМЯВАНЕ 

Чл.43. (1) Всички съобщавания, уведомявания и волеизявления на страните се 

извършват в писмена форма и се изпращат по един от следните начини: 

1. по пощата; 2. чрез куриер; 3. по факс – при наличието на такъв; 

4. по електронна поща (e-mail) – при наличието на такава. 

 (2) За изпращане на съобщения, уведомление и други волеизявления, страните посочват 

следните адреси, факсове и електронни пощи, както следва: 

1. За Възложителя: 

Адрес за кореспонденция: п.к. 4800 Девин, ул.”Освобождение” №18 

Факс: 03041/2393 

Електронна поща (e-mail): dlsizvora@ucdp–smolian.com  

2. За Изпълнителя: 

Адрес за кореспонденция: обл.. Пазарджик, общ. Велинград, с. Кръстава, ул. „Авалията” 

№13А. 

Електронна поща (e-mail): ………………. 

mailto:dlsizvora@ucdp–smolian.com
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т.1.Изпратените и получени  съобщения, уведомление и други волеизявления на 

страните по посочения електронен адрес ще се считат за редовно връчени дори да не са 

потвърдени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, връчването се удостоверява с копие от 

електронния запис за това.  

т.2. При изпратени съобщения, уведомление и други волеизявления, върнати поради 

отказ от страна на получателя, непотърсени от страна на получателя  и отсъствие на 

получателя на посочения адрес за кореспонденция посочени в ал.1 ще се считат за редовно 

връчени. 

(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не посочи факс и/или електронна поща по предходната алинея, 

то той не може да изпраща съобщения, уведомление и други волеизявления на факса и/или 

електронната поща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

XІI. ДРУГИ 

          Чл.44. (1) При възникването на форсмажорни обстоятелства по смисъла на §4 от 

настоящият договор, изпълнението на задълженията по договора и съответните насрещни 

задължения се спират за времетраенето на тези обстоятелства.  

           (2) Настъпването на форсмажорни обстоятелствата по §4, не освобождава страните от 

изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на 

събитието.  

           Чл.45. Не е налице форсмажорно обстоятелство, ако събитието е настъпило в резултат 

на не положена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е 

могло да бъде преодоляно.  

            Чл.46. (1) При промяна на обстоятелства и данни за страните – седалище и адрес, 

представителство, адрес за кореспонденция, факс, електронна поща, банкови сметки и 

регистрационния режим по чл.235 и чл.241 от Закона за горите, включително и данните по 

§.3, ал.2, страната, за която е настъпила промяната е длъжна в седем дневен срок да 

информира ответната страна. 

 (2)  До получаване на уведомлението по ал.1 страната, която трябва да бъде уведомена, 

не носи отговорност и не дължи обезщетение за вреди и пропуснати ползи, за действия 

свързани с променените обстоятелства. 

(3) При промяна на адреса за кореспонденция, факс и електронен адрес до получаване 

на уведомлението за промяната по ал.1 всички изпратени съобщения и уведомления се считат 

за редовно връчени по първоначалния адрес. 

Чл.47. (1) Възникналите спорове по тълкуването и изпълнението на договора, както и 

нерешените с договора въпроси ще се решават по споразумение между страните, а когато 

това се окаже невъзможно – по съдебен ред. 

(2) За неуредените с договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство. 

Чл.48. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между 

страните, изразено в писмена форма – анекс, който става неразделна част от договора. 

       Чл. 49. Неразделна част от договора e утвърдената със заповед №401/01.11.2021г. на 

Директора на ЮЦДП Смолян - спецификация за размери и качество на асортименти 

дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян. 
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XІII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Цените за добив на отделните асортименти дървесина, са посочени в §.1.  

§.1. Количества дървесина за добив по асортименти, дървесни видове и стойности 

(цени) по подотдели: 

ПОДОБЕКТ 
Категории дървесина, 

Асортименти  

 Дървесен 
вид  

Количество 

  

Общо сеч и 
извоз  

куб.м. лв./куб.м. 

1 2 3 4 

ОБЕКТ № 22345 
  

  

Отдел и Подотдел : 221 ж       

Едра см,бб,чб,бук 96   

Трупи над 50 см.т.к. см 0 33,31 

Трупи над 50 см.т.к. бб 0 33,31 

Трупи над 50 см.т.к. чб 6 33,31 

Трупи над 50 см.т.к. бук 0 35,2 

Трупи над 30 см.т.к. см 2 33,31 

Трупи над 30 см.т.к. бб 1 33,31 

Трупи над 30 см.т.к. чб 36 33,31 

Трупи над 30 см.т.к. бук 0 35,2 

Трупи от 18-29 см.т.к. см 2 33,31 

Трупи от 18-29 см.т.к. бб 6 33,31 

Трупи от 18-29 см.т.к. чб 43 33,31 

Трупи от 18-29 см.т.к. бук 0 35,2 

Средна  см,бб,чб,бук 16   

трупи от 15 до 17 см.т.к. см 0 33,31 

трупи от 15 до 17 см.т.к. бб 1 33,31 

трупи от 15 до 17 см.т.к. чб 8 33,31 

трупи от 15 до 17 см.т.к. бук 0 35,2 

обли греди  см 0 35,12 

обли греди  бб 2 35,12 

обли греди  чб 5 35,12 

обли греди  бук 0 37,57 

минни подпори см 0 35,12 

минни подпори бб 0 35,12 

минни подпори чб 0 35,12 

технологична см 0 35,12 

технологична бб 0 35,12 

технологична чб 0 35,12 
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технологична бук 0 37,57 

Дребна см,бб,чб,бук 0   

Ритловици см 0 35,12 

Ритловици бб 0 35,12 

Ритловици чб 0 35,12 

Мертеци бук 0 37,57 

технологична см 0 35,12 

технологична бб 0 35,12 

технологична чб 0 35,12 

технологична бук 0 37,57 

Дърва 

см,бб,чб, 
бук, 

яв,врб,трп  749   

ОЗМ см 0 33,31 

ОЗМ бб 3 33,31 

ОЗМ чб 25 33,31 

ОЗМ бук 0 35,2 

Дърва за огрев см 1 35,12 

Дърва за огрев бб 5 35,12 

Дърва за огрев чб 30 35,12 

Дърва за огрев бук 674 41,80 

Дърва за огрев яв 2 41,80 

Дърва за огрев врб 3 41,80 

Дърва за огрев трп 6 41,80 

Общо за подотдела   861 40,15 

Общо за подотдела   861 34573,39 

Общо за обекта   861 34573,39 

§.2. Всички термини и понятия в настоящия договор са съгласно разпоредбите на Закона 

за горите и действащото българско законодателство. 

§.3. (1) За всички действия по настоящия договор по предаване и приемане на ОБЕКТА, 

издаване на позволително за сеч и освидетелстване на сечището след приключване на сечта, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ осигурява присъствието на лесовъд, вписан в публичния регистър по чл.235 

от Закона за горите, с когото е в трудовоправни отношения, съгласно посочените документи в 

процедурата за определяне на изпълнител по договора. 

(2) Данните за лесовъда по ал.1. се попълват по-долу, както следва: 

име: Тефик Реджеп Джамбаз регистрационен номер в публичния регистър по чл.235 от 

Закона за горите: №10197/28.01.2014г. 

(3) При промяна на данните по ал.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отбелязване на промяната в данните  в срок 7 /седем/ работни дни от 

промяната, като представи копие от удостоверението за регистрация на лесовъда по чл. 

235 от ЗГ и представи справка за актуалното състояние на действащите трудови 

договори, в която фигурира името на лицензирания лесовъд. 
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        §.4. 1. „форсмажорно обстоятелство“ е обстоятелство от извънреден характер, което 

е възникнало след сключване на договора, което не е могло да бъде предвидено и не зависи 

от волята на страните, като: природни бедствия, производствени аварии, военни действия, 

ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.  

         2. „природно бедствие“ са суша, градушка, наводнение, пожар, масови нападения от 

болести и вредители, слани, екстремно ниски температури, ветровали,снеговали, снеголоми, 

ледоломи, бури, проливни дъждове, земетресения, свличане на земни маси и др.  

§.5. Информационните табели по чл.25 се изработват по начин, който да позволява 

защитата им от атмосферни влияния и са с минимални размери А4 /210мм х 297мм/ с 

попълнение реквизити по следния образец:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра –един за изпълнителя и 

два за възложителя. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

1. ........./*П/............     .........../*П/.............. 

инж. Десислава Арнаудова  Али Джамбазов 

 Директор на ТП ”ДЛС–Извора              Управител на „Джамбаз 5354”  

                                                                               ЕООД                                  

2. ......./*П/................. 

Даниела Митева 

Главен счетоводител на 

ТП ”ДЛС–Извора”                                              *  Подписите са  заличени  
съгласно  Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА 

НА ОБЕКТ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА 

СОБСТВЕНОСТ 

ЮЦДП - ТП „ДЛС – Извора” - гр. Девин 

Отдел___________ подотдел: ______________  Обект №  ____________, 

Извършва се  _______________________сеч по позволително за сеч №_____/_______г. 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛ/подизпълнител: “________________________” , удостоверение № _____/ 

_________ г. 

Регистриран лесовъд: __________________________, удостоверение № _______/ _________ 

г., 

Срок за извършване на сечта и извоза в обекта от _________ г. до ___________ г. 

 

ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С 

ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕНИТЕ 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ. 

 

 


