
 

 

                                           ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“ 

  Адрес:  гр.Смядово,ПК 9820, ул.”Ришки проход” №2,тел.05351/2280,email: dgs.smiadovo@dpshumen.bg; dgs_smiadovo@abv.bg 

 

 

 

Д О Г О В О Р  

№ 53 / 30.05.2022 год. 

 

за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 3 

 

Днес, 30.05.2022 год. в гр. Смядово, между: 

1. ТП ДГС Смядово със седалище и адрес на управление: гр. Смядово, ул. „Ришки 

проход” № 2, с ЕИК: 2016174120042, представлявано от инж. Лало Генчев Кирилов  в 

качеството му на зам. - директор, и заличено съгласно чл.59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

2. ЕООД „Меги Транс 2008“ с ЕИК-200236853 на Агенция по вписванията, със 

седалище и адрес на управление с. Тушовица, общ. Върбица, ул. "Васил Левски“ №1, 

представлявано от Нургюн Неджмединов Бекиров в качеството му на управител, наречен 

по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящия договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. Настоящият договор се сключва на чл.10, ал.1, т.3 и чл. 35, ал. 1 от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (обн. в 

ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., изм. и 

доп. Бр. 96 от 02.12.2016 г.) и Заповед № 166 / 20.05.2022 год. на директора на ТП ДГС 

„Смядово”. 

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

товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина в горски 

насаждения, намиращи се в горски територии – държавна собственост,  Обект № 3 в района 

на дейност на ТП ДГС „Смядово”, с предмет на изпълнение: Извършване на товарене, 

транспортиране и претоварване на дървесина, добита на територията на СИДП ТП 

ДГС Смядово от временен склад до ТИР-станция през 2022 год.  

1.3. Крайният срок на действие на договора е 30.12.2022 година. 

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

размер на 550,00 лева ( петстотин и петдесет лева ) - 5% от достигнатата обща стойност 

за обекта, без включен ДДС, както следва: 

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

сметка на ТП ДГС „Смядово“ – заличено съгласно чл.59 от ЗЗЛД. 

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

„Смядово” банкова гаранция, същата се представя в оригинал при сключване на договора. 

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

работни дни след транспортирането на цялото количество договорирана дървесина. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли 

при него. 

ІI. ЦЕНИ И РАЗПЛАЩАНЕ 

2.1. Стойността за изпълнение на възложената дейност по ползване на дървесината от 

горски територии – държавна собственост, а именно: Извършване на товарене, 

транспортиране и претоварване на дървесина, добита на територията на СИДП ТП 



ДГС Смядово от временен склад до ТИР-станция през 2022 год. от обект № 3, е 

11 000,00 лв. ( единадесет хиляди лева ) без включен ДДС и   13 200,00 с включен ДДС . 

2.2. Заплащането се извършва на база действително натоварените количества по 

договорената цена за един тон дървесина. 

2.3. При разлики между посочените в документациите за всеки обект и действително 

транспортираните количества, съгласно приемателните протоколи, заплащането се 

извършва на база действително транспортираните количества по договорената цена за един 

тон дървесина. 

2.4. Заплащането се извършва в рамките на 30 (тридесет) дни, след изготвяне на 

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

 

IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши дейностите, съгласно 

постигнатите договорености. 

3.2. С влизане в сила на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава разрешителни за достъп до 

горските територии за превозните средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В приложение №1 – 

неразделна част от настоящия договор, са посочени прогнозните количества дървесина, 

които трябва да се транспортират и единичните им цени, определени, съгласно приетата 

ценова оферта и указания начин на разпределение на цената по сортименти. 

3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен: 

     3.3.1. предварително да предизвести ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за налични добити 

количества дървесина, които трябва да се подвозят и претоварят на претоварна 

станция в срок не по-късен от три работни дни от датата на която следва да се 

извърши дейността от обекта. 

     3.3.2. да предаде заедно с ТОВАРА и документите, необходими за пристигането му до 

местоназначението. 

     3.3.3. всички разходи, причинени от неправилно попълнени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

транспортни документи, са за негова сметка.  

     3.3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за обявяване на неверни данни за ТОВАРА в 

придружаващите го документи. 

3.3.5 да осигури свой представител при приемането на транспортираната до постоянен 

склад дървесина. 

3.3.6. да приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до края на всеки месец извършената работа, по 

действително транспортирано количество дървесина, като за целта се подписва двустранен 

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

3.3.7. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената работа, срещу издадена от него 

фактура, в рамките на срок не по-късно от тридесет (30) дни, считано от датата на нейното 

представяне. 

3.3.8. да проведе инструктаж на работниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно „Процедура 

за първоначален и периодичен инструктаж при провеждане на горскостопански дейности на 

територията на ТП ДГС „Смядово“. Проведения инструктаж се отразява в стандартен 

формуляр (образец). 

3.3.9. да уведомява своевременно контролните органи от Инспекцията по труда и други 

контролни органи, когато установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е нарушил или системно 

нарушава законовите разпоредбите на българското законодателство, във връзка с чл. 232 от 

ЗГ. 

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

3.4.1. да следи за изпълнение на дейностите съгласно постигнатите уговорки в този 

договор. 

3.4.2 когато в процеса на изпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира 

отклонения на регламентираните с договора технологични и качествени показатели за 

извършване на дейността, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да отстрани, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

може: 

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

заложените в договора технологични и качествени показатели; 

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

дейности. 



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

подписан от страните. 

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

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

дейности, или изцяло да прекрати действието на договора, без да дължи обезщетение за 

пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, като заплати само извършената реално от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейност. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен: 

4.4.1. да извърши товарене, транспортиране и разтоварване на определени 

количества дървесина само при предварително получена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

     4.4.2. да извърши превоза с грижата на добрия превозвач в определения срок, с 

уговореното превозно средство, от отправната точка до местоназначението. 

     4.4.3. да извърши превоза по най-краткия възможен път между отправната точка и 

местоназначението, освен ако отклонението, от най-краткия маршрут, се наложи за 

запазване на ТОВАРА от възможни вреди. 

     4.4.4. да запази ТОВАРА в количествено и качествено отношение от момента на 

приемането му до момента на предаването му. За целта ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да 

осигури превозно средство със съответната техническа изправност. 

     4.4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изгубването, погиването или повреждането (изцяло 

или частично) на превозвания ТОВАР, освен ако вредата се дължи на непреодолима сила.  

     4.4.6. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извърши превоза изцяло или отчасти с участието на други 

превозвачи, той отговаря за действието им до предаването на ТОВАРА. 

     4.4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с действащите нормативни документи 

по безопасността на труда и носи отговорност в случаи на злополука с  него или наети от 

него   работници по време на изпълнение на поръчката. 

4.4.8. да съхранява горските пътища в съответствие с разпоредбите на НАРЕДБА №4 от 

19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на 

укрепителни съоръжения и други нормативни актове уреждащи материята, като за целта 

спазва следните изисквания: 

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

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

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

преустановяват изпълнението на горскостопанската дейност по препоръка на служители на 

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

и уплътняване на почвите и пътищата; 

(в)  да не допуска - машините за дърводобив да навлизат във водните течения, освен на 

определените и проектирани за целта места за пресичане; - В случаите, когато се налага 

пресичане на водно течение, след съгласуване с Директора на ТП ДГС „Смядово” се 

изграждат защитни съоръжения (мостове, каменна облицовка на дъното и др.) или се 

поставят тръби; 

(г) да не допуска извоз на дървесина и преминаване на транспортни средства по 

протежение на водни течения или речни легла. В случаите, когато няма друга технологична 

възможност, това се позволява след одобрение на директора на ДГС, като в края на 

извозния път във водното течение се изгражда шахта за улавяне на почвените частици, 

която се почиства периодично; 

4.4.9. да участва лично или да осигури свой представител при изготвянето на 

предавателно - приемателния протокол за извършена работа. На основание протокола 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.4.10. при констатирани нередности по изпълнение на дейността от страна на 

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

настоящия договор, като разходите са за негова сметка. 

4.4.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, за срока на изпълнение на договора, да поддържа в 

реална наличност декларираната от него техника и други изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

въз основа,  на които е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 



4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

4.5.1. да получи възнаграждението (цената) за извършената от него услуга (работа), след 

изготвяне на предавателно-приемателни протоколи и издаване на фактура, от негова страна, 

в срока посочен в т. 3.3.7 от настоящия договор; 

4.5.2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за надлежно изпълнение на 

своите задължения; 

4.5.3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на възложената работа, като изисква от 

същия присъствие на негов представител при приемането на транспортираната дървесина. 

4.5.4. да иска връщане на гаранцията за изпълнение на договора при условията и в срока, 

съгласно т. 1.5 от настоящия договор. 

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

5.1. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

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

неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени 

показатели за извършване на съответната дейност; 

5.1.3. В случаите по т. 3.4.2„б“, от настоящия договор. 

5.1.4. При констатирани и установени нарушения по т. 4.4.11 от настоящия договор. 

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

без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случаите 

на повторно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията си посочени в 

Раздел IV от настоящия договор. 

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

без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки, след констатирано нарушение 

на Закона за горите, или неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 1.4 и т. 

4.4.8 от настоящия договор. 

5.3. При настъпване на обстоятелства правещи невъзможни изпълнението на настоящия 

договор и дължащи се на „непреодолима сила“. 

5.4. С изтичане на срока на договора. 

5.5. По взаимно съгласие между страните изразено писмено. 

5.6. Договорът може да бъде прекратен незабавно и едностранно от страна на 

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

неустойки за нанесени вреди при наличие на хипотезата т. 3.4.4 от настоящия договор. 

 

VІ. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

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

задълженията си от настоящия договор, внесената от него гаранция за изпълнение се 

задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като неустойка по неизпълнението на договора. 

6.2. В случай на констатация за нанесени вреди, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, при изпълнение на дейността и последващо прекратяване на 

договора на това основание, освен неустойката по неизпълнението на същия определена в 

т. 6.1, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнително плащане до размера на реално 

претърпените от него вреди. 

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

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

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

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

останали неосъществени мероприятия по изпълнението на дейността (услугата). 

6.4. В случаите посочени в т. 5.3, 5.4, 5.5 и 5.6, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява на 

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

 

VII. СЪОБЩЕНИЯ 

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

се извършат в писмена форма, по факс или електронен адрес на страните. 

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

е длъжна в седем дневен срок да информират ответната страна. 

7.3. Адресите за кореспонденция на страните са както следва: 



заличено съгласно чл.59 от ЗЗЛД 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

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

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

изразено в писмено споразумение-анекс. 

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

законодателство. 

8.4. Възникналите спорове, относно изпълнението, неизпълнението или тълкуването на 

настоящия договор се решават, чрез преговори и взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмено споразумение, а когато такова липсва спорът се решава от компетентен 

съд. 

Приложение № 1 е неразделна част от настоящия договор. 

Настоящият договор се подписа от страните в два (2) еднообразни екземпляра – по един 

за всяка от страните, като всеки екземпляр е със силата на оригинал. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……/П/…….   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……/П/ …….. 

       

заличено съгласно чл.59 от ЗЗЛД     заличено съгласно чл.59 от ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

Към Договор № 53 / 30.05.2022 год. за „Товарене, транспорт и претоварване на 

добита дървесина от временен склад до ТИР-станция през 2022 год. в ТП „ДГС 

Смядово” 

 

Обща стойност 11 000,00 лв. словом: ( единадесет хиляди лева) лв. 

без ДДС и разпределението й по отдели, дървесни видове и количества. 

Обект № 3 

  

  

Забележа: Посочените количества дървесина са прогнозни и при разлики между тях 

и действително изпълнените количества, заплащането се извършва на база действително 

натовареното количество по договорираната  единична цена за тон от съответната 

иглолистна или широколистна дървесина.  

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……/П/…….   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……/П/ …….. 

       

заличено съгласно чл.59 от ЗЗЛД     заличено съгласно чл.59 от ЗЗЛД 
 

Дървесен вид Сортимент Мерна 

единица 

Прогнозно 

количество 

дървесина 

в тона 

Максимална 

единична цена 

тона\без ДДС за 

подвоз, товарене 

и претоварване 

на разстояние до 

ТИР-станция 

Обща цена лв. 

без ДДС 

Иглолистна 

дървесина; 

Твърди 

широколистни; 

Меки 

широколистни; 

Технологична 

дървесина, 

средна, дребна, 

дърва за огрев 

 

 

тон 

 

 

500 

 

 

22,00 

 

 

 

11 000,00 


