
 

  

ДОГОВОР № Д-11-1 

 
за възлагане на дейността: „Товарене, транспортиране и разтоварване на иглолистна 

дървесина, за нуждите на ТП „ДГС Кирково ” 

 

Днес, 12.04.2022 год., в село Чакаларово на основание чл. 35, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 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, 

утвърден график за товарене, транспортиране и разтоварване на иглолистна дървесина от 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян с изх. №В-11-295#1/14.03.2022г. и Заповед № З-11-

42/05.04.2022 год. на Директора на ТП ДГС „Кирково” за определяне на изпълнител,  се сключи 

настоящият договор  между: 

 
1. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „КИРКОВО”, ЕИК 2016195800175, адрес: 

с.Чакаларово, ул. Девети септември №56, представлявано от инж. Веселин Боянов Райчев – 

Директор и Бинка Кирилова Николова – Главен счетоводител, наричано за краткост по-долу 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

      2. "ДАРИС" ООД, ЕИК 108554629, съгласно Търговския регистър към Агенция по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: област Кърджали, община Кирково с. 

Чакаларово 6870, представлявано от ЮЛИЯН МАРТИНОВ АЛАДЖОВ и НИХАТ МЕХМЕДОВ 

ХОДЖЕВ – в качеството си на управители с начин на управление заедно и поотделно, в 

качеството му на Управител и наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 

възнаграждение дейността с предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на 

иглолистна дървесина, за нуждите на ТП „ДГС Кирково ”, както следва: 
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58 116 4,00 464,00 14 4,00 56,00 14 3,00 42,00 562,00 

обект № 
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с.Чорбаджий

ско/ 

369-п 1 30 30 4,00 120,00 5,5 4,00 22,00 5,5 3,00 16,50 158,50 
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  1324,00 

 

Чл. 2. Общото извозно растояние което трябва да бъде изминато е 268 км.  

Чл. 3. Крайният срок за изпълнение на дейността, предмет на договора е до 30.05.2022 г. 

от сключването на договор с участника, определен за изпълнител. 

Чл. 4. Дейността, предмет на открития конкурс ще бъде изпълнявана след писмена заявка 

от Възложителя. 

 

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на възнаграждение за действително извършената 

услуга, превоз на иглолистна дървесина на обща стойност от 1324,00лв. /хиляда триста 

двадесет и четири лева/, без включен ДДС и съгласно единичната цена, посочена в ценовото 

предложение – Приложение № 5 от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от 

настоящия договор, отразени в таблицата по раздел І, т. 1 от настоящия договор. 

Чл. 6. (1) Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път по банкова 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:  

 

Наименование на обслужващата банка „ЦКБ“ 

IBAN BG52CECB97901017592200 

BIC код на банката CECBBGSF 

 

(2) Услугата се заплаща на действително извършен превоз на иглолистна дървесина, при 

следните условия:  

1. представен от изпълнителя опис на превозените материали и приет от служител на ТП 

ДГС „Кирково”. Описът се придружава с копие на издаден пътен лист;  

2. издадена оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заявяви необходимостта от извършването на транспортиране 

на материалите от настоящия договор. 

 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да внесе гаранция за добро изпълнение на договора, 

която се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 5 % от стойността на договора, определена 

в чл. 1, определена в абсолютна сума в размер на 66,20 лв. /шестдесет и шест лева и дваде3сет 

стотинки/. 
(5) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 5 (пет) работни дни след 

приключване на договора, освен в случаите когато е налице виновно неизпълнение на договора. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 

неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен 

съд. Същата се освобождава след влизане в сила на окончателно решение по съдебния спор. 

 

IІI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 



 

  

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да посочва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отправните 

точки, от където ще се превозват иглолистна дървесина, до място за доставка, за нуждите на ТП 

ДГС „Кирково”. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да указва с предварителна еднодневна заявка, 

отправена по подходящ начин до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ началния час и дата на транспорта и 

количествата дървесина, които следва да бъдат транспортирани. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на представител на ТП 

ДГС „Кирково” на отправните точки за транспортиране на дървесината; 

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за 

действителното транспортирани иглолистна дървесина, съгласно единичната цена, определена в 

чл. 1 от настоящия договор. 

 

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва превоз на иглолистна дървесина 

за нуждите на ТП ДГС „Кирково” от посочените обекти до разсадник с.Чакаларово, разстоянието 

в км, количества и местото за доставка, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и отразени подробно 

в таблица в чл. 1 от настоящия договор.  

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва транспорта на материалите съгласно 

изискванията за тяхното стхраняване и запазване; 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейността с грижата на добър стопанин в 

определения със заявката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, с подходящо товарно моторно превозно 

средство от отправната точка до местоназначението.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да избере най - краткия път от отправната точка до 

местоназначението. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да зарежда превозните средства с горива за своя 

сметка; 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отчитае в ТП ДГС „Кирково” извършеният превоз с 

издадена фактура.. 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за лицето, 

което е упълномощено да приема заявките за доставените материали, която следва да бъде 

транспортирана и ще отчита извършеното по реда на т. 6 от договора; 

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички разпоредби на Закона за 

автомобилните превози и Наредба № 33/03.11.1999 год. за обществен превоз на пътници и товари 

на територията на Република България /Обн. ДВ бр. 101 от 23.11.1999г./, както и Закона за горите 

и подзаконовите актове по прилагането му относно необходимите документи придружаващи 

транспортираните материали. 

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се снабди със съответните документи за 

транспортиране на материали. 

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка допуснатите /причинените/ повреди на 

пътната мрежа, съоръжения, подраст, подлес и други при осъществяване на дейността. 

(11) При извършване на дейностите по транспортирането, товарене и разтоварване на 

иглолистна дървесина, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията по охрана и 

безопасност на труда. Отговорността при неспазването им е изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва разпоредбите на закона и подзаконовите 

нормативни актове. 

(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен писмено да уведоми Възложителя при настъпване на 

форсмажорни обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на дейността, предмет на 

договора в 3-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства.  

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да предоставя на трети лица правото да извършват 

дейностите, предмет на настоящия договор. 



 

  

(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждението за осъществяване 

дейността, предмет на настоящия договор, уредено в чл. 5 от настоящия договор.  

 

V. ОТГОВОРНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за транспортиране на дървесината от отправната 

точка до местоназначението в срока, определен със заявката на възложителя, но не по-късно от 

три работни дни; 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи цялата отговорност за запазване на материалите в 

количествено и качествено отношение и правилното й съхраняване от момента на приемането й 

до момента на предаването им; 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изгубването или погиването /изцяло или 

частично/ на транспортираните материали, освен ако вредата се дължи на непреодолима сила; 

Чл. 12. При изгубване или погиване на транспортираната дървесина по вина на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на пазарната им 

стойност. 

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава иглолистна дървесина лицето, упълномощено да 

получи дървесината. 

 

 VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 14. Договорът се прекратява с изтичане на срока му – до 30.05.2022 г. след сключване 

на договора. 

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едностранно писмено волеизявление, 

без да дължи обещетения за пропуснати ползи и неустойки за вреди когато: 

1. по време на действието на договора - в резултат на настъпила промяна в 

обстоятелствата, поради която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. по време на изпълнение на договора бъде установено, че Изпълнителят е подписал 

декларация с невярно съдържание; 

3. в процеса на изпълнение на договора са установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неотстраними 

отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели;  

Чл. 16. Настоящият договор може да бъде прекратен незабавно и едностранно от страна 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено предизвестие, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и 

неустойки за нанесени вреди в следните случаи: 

1. след констатирано нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди на ДГС 

или при неизпълнение дейностите, предмет на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. при отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши транспорт на дървесината в срок 

3 три работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 17. В случаите, посочени в чл. 16, т. 1 и 2 от настоящия договор, внесената от 

Изпълнителя гаранция за изпълнение не се възстановява.   

Чл. 18. Договорът може да се прекрати по взаимно съгласие между страните изразено в 

писменна форма. 

Чл. 19. Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си, ако то се 

дължи на непреодолима сила. 

 

 

VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл. 20. При забава на транспортирането на иглолистна дървесина в срока, определен в чл. 

3 от настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора по 

реда на чл. 15, т. 3.  

Чл. 21. При виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията, 

произтичащи от настоящия договор гаранцията за изпълнение не се възстановява.  



 

  

Чл. 22. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал нарушения на Закона за горите, 

нанесло вреда на горската територия ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

обезщетение за размера на нанесените щети, след изчисляването на пазарната им стойност от 

експерт оценител и внесената гаранция за изпълнение не се възстановява. 

Чл. 23. Страните по настоящия договор не отговарят за неизпълнение на задълженията си 

по договора, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства. Същите се отразяват в протокол, 

подписан от двете страни. 

 

VIIІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

 Чл. 24. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 

уведомления помежду си само в писмена форма; 

(2) Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по електронен адрес; 

Чл. 25. Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

Чл. 26. (1) Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на 

настоящия договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки. 

(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред 

съответния компетентен съд. 

Чл. 27. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското 

законодателство на Република България. 

 Чл. 28. Неразделна част от настоящия договор е: 

1. Ценово предложение на Изпълнителя. 

 

 

Настоящият договор се изготви в три еднообразни екземпляра – два екземпляра за 

Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

1. _____/п*/__________      1. _______/п*/____________ 

(инж. Веселин Райчев)           (Юлиян Аладжов)  

 

2. _____/п*/_________ 

    (Бинка Николова) 
 

 
 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 
 


