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ДОГОВОР № 21/08.06.2018г. 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ на СЕЧ И ИЗВОЗ до ВРЕМЕНЕН СКЛАД  и РАМПИРАНЕ на 
ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА  ДЪРВЕСИНА 

 
 
Днес, 08.06.2018 г. в с. Тича  на основание чл.35, ал.1 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 № ОД – 03 – 81 /05.06.2018г. на 
Директора на ТП “ДГС Тича“ за определяне на изпълнител на открита със Заповед  № ОД – 03- 71/ 
17.05.2018г.. г. процедура за възлагане на дейности в горските територии, се сключи настоящият 
договор  между: 

 
1. “Държавно горско стопанство Тича” ТП на ”Югоизточно Държавно предприятие” ДП, 

със седалище и адрес на управление: обш. Котел, с. Тича, ул.”Георги Димитров”№ 01, ЕИК: 
2016176540100, представлявано от инж. Кемал Джемал Вейс, в качеството му на Директор, и Иван 
Иванов в качеството му на главен счетоводител, наричано за краткост по – долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 
една страна   

и 
 
2.“СТОЙКОВИ ЛЕС “ЕООД, с ЕИК 203131836 седалище и адрес на управление – гр. 

ТЪРГОВИЩЕ ,ул.“В. Търново“№ 17, представлявано от Ася Атанасова – управител, наричано за 
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна за следното: 

  
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дърводобивна  
дейност, включваща сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и 
рампиране на маркираната дървесина в условно обособения обект № 1816 / отд. 53 „б”, 182 „л”/ 
(2) Обекта по ал.1, включва маркирани прогнозни количества дървесина, установени въз основа на 
сортиментна ведомост и карнет опис за Отдел/и: № отд. 53 „б”, 182 „л”, с общо “прогнозно 
количество” в размер на – 703 пл.куб.м. 
Чл.2. Добивът на дървесина, предмет на настоящия договор, включващ действията посочени в 
предходния член, се извършва съгласно утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологичен план в 
съответствие с изискванията на Закона за горите, Наредбата за сечите в горите и другите нормативни 
актове за работа в горите. 
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 
2011 г. за сечите в горите”), и изготвяне и подписване „Предавателно-приемателен протокол”, най-
късно до 7 (седем) дни след датата на сключване на настоящия договор. 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 същото „Позволително 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 в горите”, както и за изпълнение на 
технологичния план за добив на дървесина. 
(3) От деня на получаване на „Позволителното за сеч и извоз” и съставяне/подписване/ на 
„Предавателно-приемателния протокол”, определеното насаждение за сеч се счита за предадено от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и върху ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преминава отговорността по 
осъществяване на контрола по противопожарната охрана и охраната срещу неправомерна сеч в 
насаждението. 
(4) След приемане на насаждението, респ. сечището от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, рискът от случайно 
похабяване на дървесината е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Рискът от случайно похабяване на 
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дървесината е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди издаване на „Позволително за сеч” и след приемане 
на дървесината на временен склад по реда и начина указан в този договор. 

 
 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл.4. (1) Действието на договора, включително срока за сеч и извоз на дървесината до временен склад  
е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 
30.09.2018 г., по график, указан в прил.1 към договора; 
Срокът за сеч и извоз до временен склад на дървесината да се извърши от датата указана в 
позволителното до 30.09.2018 г. 
(2) Срокът на договора се счита продължен при продължаване на сроковете за сеч и извоз, определени 
със съответните позволителни за сеч. 
(3) Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището. 
(4) Във връзка с чл.6, ал.1, т.2 /подточка 3.4/ срокът на договора се удължава с периода от време, през 
който сечта е била спряна. 

  
III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.5.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения: 

1. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или оправомощено от него лице обекта, от който ще се 
добива дървесината с двустранен приемателно-предавателен протокол в 7-дневен срок от подписване 
на договора. 

2. В 7-дневен срок, от подписване на договора да издаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, позволителни за 
сеч за всички насаждения включени в обекта и да връчи екземпляр от одобрените технологичните 
планове за изпълнение на възложените дейности, предмет на настоящия договор. 

3. Да определи местоположението на горските складове. 
4. Да следи за правилното разкройване на дървесината на сортименти по БДС. 
5. Да заплати извършената работа в размери, срокове и по начин, уговорени в настоящия 

договор. 
6. Да осигури свой представител за освидетелстване на сечището и подписване на акт за това. 
7. В 7(седем)-дневен срок след отправена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена покана да осигури свой 

представител за приемане на извършената работа (добита, извозена и рампирана на временен склад 
дървесина). 

8. Да информира своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на отклонения от 
спецификацията на добитата дървесина и/или нарушения при изпълнение на възложеното. 

9. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелства, 
възникнали след сключване на договора и да приложи доказателства за това.  
(2) Задълженията по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършва лично или чрез представител. 

 
Чл.6.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право: 

1. Да осъществява текущ контрол, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за спазването на 
технологичните изисквания и правомерното извършване на дейности при изпълнението на сечта и 
извоза (дейност по добив на дървесина) на дървесината до временен склад, като дава задължителни 
указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатирани пропуски по изпълнение на възложената 
работа в писмена форма. 

2. Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение 
на възложената работа, при констатиране на: 

3.1.  нарушения на ЗГ или свързаните с него поднормативни документи 
3.2.  неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  
3.3. неспазване на противопожарните и др.изисквания; 
3.4. затруднена реализация на добитата дървесина; 
3.5. природни и стихийни бедствия;  
3. При констатиране на административни нарушения - при необходимост да съставя акт за 

установяване на административно нарушение (АУАН на юридическото лице (фирмата-изпълнител), 
освен ако е установен или се установи прекия извършител на нарушението – физическо лице. 

4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена информация за лицата, които ползва за извършване 
на дейностите по договора, както и настъпилите промени в тази информация. 
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IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 7.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните задължения: 

1. В 7-дневен срок от подписване на настоящия договор да осигури присъствието на 
лицензирания си лесовъд при издаване на приемателно-предавателен протокол, позволителните за сеч, 
както и при освидетелстване на сечището и подписване на констативен протокол за това. 

2. Да осигури необходимата организация и техническо оборудване за извършване на 
възложеното по договора и започне изпълнението на същия в 14-дневен срок от подписване на 
приемателно-приемателния протокол и позволително за сеч по чл.3, ал.1 от настоящия договор. 

3. Да извърши качествено възложените дърводобивни дейности и да почисти 
сечището/сечищата по указания в позволителното/те за сеч начин/и и в сроковете по настоящия 
договор. 

4. Да извърши възложените дейности съгласно одобрения технологичен план. 
5. Да отсича всички и само маркираните дървета, съгласно технологията за извеждане на сечта 

и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план, като и да извозва отсечената дървесина, по 
начини с които да осигури опазване на оставащите на корен дървета. 

6. Да направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища и да спазва 
утвърдения технологичен план. 

7. Да осигури присъствие на свой представител за изпълнение на дейностите по настоящия 
договор, включително и при изготвяне на всички предавателно приемателни протоколи. 

8. Да спазва стриктно изискванията на БДС, Закона за горите и свързаните с него други 
нормативни актове, регламентиращи стопанисването и ползването на горите. 

9. Да спазва изискванията на действащите нормативни актове за техническа, противопожарна 
безопасност и охрана на труда при работа в горите и носи пълна отговорност при злополука с наети от 
него лица. 

10. Да изгражда за своя сметка подходи, необходими за извозване на дървесината в насажденията 
съгласно утвърдената технология, като с това съхранява и опазва пътищата, хидротехническите 
съоръжения и всички подземни и надземни съоръжения, намиращи се в района на добив, извоз, 
складиране, рампиране и транспортиране на дървесината до временен склад. 

11. Да осъществява непосредствен контрол върху дейността на лицата, които е ангажирал за 
изпълнение на възложеното с този договор. 

12. Да осигурява достъп в обекта за осъществяване на контрол по изпълнение на договора. 
13. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ безвъзмездна информацията, поискана от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост по повод и/или свързана с изпълнение на настоящия 
договор за осъществяване на контролни функции. 

14. Да не предоставя на трети лица правото на ползване от обекта. 
15. Да осигури свой представител при съставяне на протокол,отразяващ състоянието на пътищата 

и хидротехническите съоръжения в района на добив към момента на започване на работа и 
приключване на изпълнението й. 

16. Да приеме от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или оправомощено от него лице обекта, от който ще се 
добива дървесината с двустранен приемателно-предавателен протокол в 7-дневен срок от подписване 
на договора. 

17. При обективна невъзможност за предаване на договореното по т.16 количество дървесина, 
поради форсмажорни обстоятелства(стихийни бедствия - наводнения, ветровали и др.), водещи до 
невъзможност за работа в обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 
5 дневен срок от настъпване на обстоятелствата .  

18. Да представи гаранция за изпълнение на договора към момента на подписването му в размер 
на 5% от стойността на поръчката или 918,00лв. (седемстотин и девет лева). 
Размера на гаранция за участие припокрива размера на гаранцията за изпълнение, като 
гаранцията за участие се трансформира в гаранция за изпълнение. 
           Тя се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след освидетелстване на всички сечища в обекта, без да се 
дължат лихви за периода през който средствата са престояли по сметките на ТП „ДГС Тича” и 
неговите структури, а в случай на съдебен спор – след приключване на спора с влязло в сила съдебно 
решение. 
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Гаранцията във форма на парична сума е внесена по банков път сметка на “ЮИДП” ДП  - ТП „ДГС 
ТИЧА” при банка ДСК ЕАД клон Котел, IBAN: BG87STSA93000022504949   

19. Да постави информационни табели в обектите, в които се извършва добив на дървесина,на 
основание чл.13, ал.3  от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в 
горските територии. 

20. Да осигури на своите работници необходимото работно и защитно облекло съгласно 
изискванията на Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

21. Сортименти – дърва за огрев, с диаметър над 18 см., да се цепят. 
22. Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелства, 

възникнали след сключване на договора и да приложи доказателства за това. 

(2)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да изисква приемането на възложената работа в договорените срокове. 
2. Да получи договореното възнаграждение в сроковете по настоящия договор. 
3. Да получи необходимото съдействие за изпълнение на работата (предаване на обекта, 

подписване на приемо-предавателен протокол, технологичен план). 
 

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 8 (1) Договорените видове работи се заплащат  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по единични цени  без ДДС за 
категории добита дървесина, определени пропорционално на съотношението между предложената 
офертна обща стойност и заложената в процедурата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ горна граница на 
предлаганата обща стойност: 18354,50лв./четиринадесет хиляди сто осемдесет и два леве/ без ДДС. 

   т.1 Ако по време на сечта или извоза се наложи извеждане на техническа сеч с цел 
предотвратяване на пожари или в резултат на стихийни бедствия бъдат повалени  или повредени не 
маркирани дървета по начин, който налага тяхното отсичане, същите се отсичат и извозват от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след маркирането им и изготвяне на необходимата документация и се заплащат от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договорената с настоящия договор цена. 
 (2) Към стойността по предходната алинея се начислява законоустановения размер на данък добавена 
стойност. 
(3) Заплащането на услугата, предмет на договора се извършва на база действително извършени и 
приети количества работи, за което се изготвя  двустранно подписан протокол – опис за приета на 
временен склад добита дървесина (отсечена, разкроена, извозена до временен склад, кубирана и 
рампирана). 
(4) Плащането на приетата, съгласно ал.3 работа се извършва до 30 число на месеца, следващ 
приемането на работата срещу представяне на протокола по предходната алинея и фактура към него в 
счетоводството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Плащането се извършва по банков път по сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в: 
Последната дължима сума се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след освидетелстване 
на сечищата. 
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. 

 
VI. ОТГОВОРНОСТИ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 
Страните по договора не дължат неустойки за неизпълнение на задълженията си по настоящия 
договор, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства,уважени реституционни претенции и 
непреодолима сила и други обстоятелства,възникнали след сключването на договора,в 
резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. 
Чл.9.(1) За неизпълнение на възложените по договора задължения, вкл. неспазване на срока за 
извършването им, по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият заплаща неустойка в размер  на гаранцията за 
изпълнение, т.е. гаранцията за изпълнение се задържа. 
(2) При щети (понесени загуби) и пропуснати ползи, размерът на които е по-голям от гаранцията за 
изпълнение, се дължи разликата. 
(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на стойността по чл.8, ал.1 от договора за съответната категория и количеството неправилно 
разкроена дървесина(удържа се от гаранцията за изпълнение).  
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(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите съоръжения, 
намиращи се в района на добив, извоз, складиране, рампиране и транспортиране на дървесината в 
обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.2% от стойността на договора, която се 
удържа от гаранцията за изпълнение. 
(5) При причиняване на вреди, чийто размер надвишава този на предвидената в договора неустойка, 
страните следва по взаимно съгласие да посочат вещо лице от списъка на съответния окръжен съд, 
което да направи експертна оценка и определи размера на нанесените вреди.  
(6) При липса на съгласие между страните относно размера на вредата, определена от вещото лице по 
реда на предходната алинея спора се отнася за решаване пред компетентния съд само относно частта, 
надвишаваща размера на неустойката съгласно договора. 
(7) Договорените с настоящия договор неустойки се удържат от гаранцията за изпълнение на договора, 
а последната се връща, респ. освобождава след освидетелстване на всички сечища в обекта и при 
изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(8)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени щети в резултат на изпълнението на предмета 
на договора върху площи извън определените в чл.5, ал.1, т.3 от настоящия договор места за временни 
складове. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на 
някое от задълженията си по настоящия договор,както следва: 
 

1. Неустойки в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за 
съответното насаждение, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е изпълнил задължението си: 

  
1.1 да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предавателно – приемателни протоколи насажденията, 

включени в обекта,маркирани за сеч и с положени на терена граници,съгласно Наредба 
№8 от 2011 г.за сечите в горите,водещо до неспазване на определения по чл.4, (1), график 
за изпълнение. 

1.2 да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ позволителни за сечи, утвърдените технологични планове 
за добив на дървесина за всички писмено заявени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ насаждения, 
включени в обекта,едновременно с подписване на предавателно-приемателните протоколи 
за тях. 

1.3 да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ първоначален достъп до съответните  насаждения и 
временните складове ,включени в обекта,в срок до 30 дни от датата на издаване на 
първото позволително за сеч за тях. 
2. За неспазване на 3 (три)-дневния срок за осигуряване на представителя при приемането 

на действително добито и извозено на временен склад количество дървесина след 
отправена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена покана или минимум веднъж месечно-
неустойка в размер на 10% от стойността на услугата за добив на неприетата 
отсечена и извозена на временен склад дървесина. 

 
3. За неспазване на определения краен 30-дневен срок за заплащане на извършената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа,срещу издадена от него фактура, считано от датата на нейното 
представяне-неустойка в размер на законната лихва дължима сума за срока на 
просрочието . 

 
 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.10 (1) Настоящия договор се прекратява : 

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
2. с изтичане срока на договора; 
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да 

дължи обезщетение за пропуснати ползи в случаите когато: 
3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не започне изпълнение на дейностите по договора в сроковете по 

чл.7,ал.1,т.2 от датата на издаване на съответното позволително за сеч; 
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3.2.по време на изпълнение на договора бъде установено по надлежния ред, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
е подписал декларация с невярно съдържание; 

3.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се яви в срока посочен по чл.7,ал.1,т.1 от договора да приеме обекта с 
изготвяне на приемо– предавателен протокол и да получи позволително за сеч и технологичен план. 

3.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази сроковете по чл.7,ал.1,т.16 и забавя изпълнението на договора 
като цяло. 

3.5.По време на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не спазват разпоредбите и сроковете 
произтичащи от чл.7, ал.1, т.1,2,7,15,17 и 18 и в други случаи на неизпълнение на задължения по 
настоящия договор; 

4. 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; 

5. 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. 

6. в случай, че по време на действие на договора, в резултат на настъпила промяна в 
обстоятелствата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на изискванията, обявени при откриване на 
процедурата, в резултат на която е сключен договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, 
както и да задържи гаранцията за изпълнение; 

7. в случаи на стихийни бедствия,в следствие на които се налага възлагане на допълнителна 
услуга, която надвишава с 50% стойността по настоящия договор(без ДДС), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
прекратява последния с едностранно писмено уведомление. 

8. в други случаи, предвидени в „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“, Закона за горите и актовете по прилагането им. 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление 
в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от задълженията си по чл.9,т.1, 1.1; 
(2) В случаите по ал.1, т.3.1 до т.3.5 вкл. гаранцията за изпълнение не се връща, а в случаите на ал.1, т.4 
до т.8  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща стойността на действително извършената работа по цени съгласно 
чл.8, ал.1 от настоящия без да дължи неустойка и/или обезщетение за пропуснати ползи.  

Гаранцията за изпълнение може да бъде задържана и във всички случаи на чл.9, ал.1 до ал.6 и 
установено виновно неизпълнение на договора, както и разпоредбите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
VIII.СПОРОВЕ  и СЪОБЩЕНИЯ 
Чл.11 (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 телефакс, телекс, препоръчана 
поща или на ръка в деловодството на ДГС или друго техническо средство, което изключва 
възможността  за неточно възпроизвеждане на изявлението. 
(3) Адресите за кореспонденция на страните са: 

1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: с. Тича, ул.”Георги Димитров” №01, за ТП „ДГС Тича” 
2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Търговище, ул. „В. Търново” №17 за Стойкови Лес ЕООД 
3. При промяна на седалището или посочения адрес за кореспонденция на някоя от страните 

по договора 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.  
 
 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.32  (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните, същият 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 се налага 
промяна в сроковете на договора. 
Чл.33 (1) 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 компетентния съд. 
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(2) 3а всички неуредени и въпроси в настоящия договор случаи се прилагат разпоредбите на 
Българското законодателство. 

 
Чл.34 Настоящия договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 
страните. 
 

 Неразделна част от настоящия договор е Системата за контрол 
 
 
 

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
         1. ______*п_________         1. ________*п___________ 

(Директор на ТП „ДГС Тича” инж. К. Вейс)                   
                                                                                                                           („СТОЙКОВИ ЛЕС” ЕООД  

Управител – Ася Атанасова )  
          

  2. _____*п__________ 
       (ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – Ив. Иванов) 
 

 
 
 
/*п – заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 
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УТВЪРДИЛ 
                                                ДИРЕКТОР „ДГС ТИЧА”:………*п…….......... 

                                                                          /ИНЖ. КЕМАЛ ВЕЙС/ 
 
 
 

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ 
Към договор № 21/08.06.2018 г. 

 

При осъществяване на сечта и извоза на дървесина 
 

Вид на нарушението Санкция 
1. Сеч на немаркирани дървета По ЗГ  
2. Оставени неотсечени маркирани дървета 5 лв./1 бр. дърво 
3. Високи пънове На всеки 1 см. над нормата по 1 лв. 
4. Несъбрани дърва и неизвозени части от 
стебла 

5 лв. / м3 

5. Разхвърляна вършина 10 лв./ дка 
6. Унищожен подраст над допустимото 1 лв. / м2 
7. Неспазване на технологичния план при 
извоза 

По ЗГ и ППЗГ 

8. Неправилно разкройване 5 лв. / м3 

9. Неправилно рампиране по класове на 
сортиментност 

0,50 лв./м3 

10. Разхвърляна дървесина по извозните 
пътища и склада 

1 лв. /м3 

11.Не поставяне на скоби на трупи за 
шпертплат и фурнир 

20 лв./м3  

12. Неопръстенени иглолистни материали 0,50 лв./м3 
 

 Съгласно чл.6 ал.1  от договора при констатирани поправими нарушения по системата 
за контрол се налагат парични санкции, които се установяват с предавателно – приемателния 
протокол и след отстраняването им задържаните суми се възстановяват. 

 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:…*п............      зам. директор на ДГС ТИЧА:….....*п...………              
(..............................................)                                                    / ИНЖ. МУСА КЯЗЪМ/ 
                                                              
 
                                                               Началник участък: ...........*п................... 
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Приложение 1 към Договор №21/08.06.2018г. 
 

Изпълнителят се задължава да добие цялото възложено количество 
дървесина до 30.09.2018г., като: 
 

1. до 30.07.2018г. трябва да е добил минимум 50 % от възложеното 
количество / ако не е добито Изпълнителя дължи неустойка в размер 
на 10% за всеки следващ ден/  

 
2. до 30.09.2018г. – цялото възложено количество.  
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