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ДОГОВОР № 2019106/12.12.2019 г. 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ на ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА 

ДЪРВЕСИНА ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД ДО ОБЕКТИ НА ТП 

ДГС СЛИВЕН 
 

 

Днес, 12.12.2019 г. в гр.Сливен  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 № ПО-06-408 от 03.12.2019 г. на 

Директора на ТП “ДГС Сливен“ за определяне на изпълнител на открита със Заповед № ПО-06-

380/11.11.2019 г. процедура за възлагане на дейности в горските територии, се сключи настоящият 

договор  между: 

 

1. “Държавно горско стопанство – Сливен” ТП на ”Югоизточно Държавно предприятие” 

ДП, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул.”Орешак”№ 15 А, ЕИК: 2016176540050, 

представлявано от инж. Димо Пенчев Димов, в качеството му на Директор, наричано за краткост по – 

долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна   

и 

 

2. „ЛЕС ТРЕЙД ГРУП” ЕООД, ЕИК 201171699, със седалище и адрес на управление 

гр.Сливен, ул. „Ниш” № 6, вписано в търговския регистър към Агенция по вписвания – гр.Сливен под 

№ 20100608103806, представлявано от П.М. - управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от 

друга страна за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 
1. Възложителят (Товародател) възлага на Изпълнителя (Превозвач) да извърши срещу възнаграждение 

товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за собствени нужди от временен склад до 

обекти на ТП „ДГС Сливен”. 

 

2. Цена за извършване на услугата по товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина  9 860 

/девет хиляди осемстотин и шестдесет лева/ без вкл. ДДС, съгласно направено Ценово 

предложение от кандидата /Приложение № 4/, неразделна част от настоящия договор. 

3. Заплащането се извършва на база издадена фактура от Изпълнителя (Превозвач).  

4. Срокът на договора е до 30.09.2020 г. 

 

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ТОВАРОДАТЕЛ). ПРЕДАВАНЕ НА ТОВАРА. 

1. Възложителят (Товародател) се задължава да предаде ТОВАРА(дървесината) в състояние годно да 

издържи превоза. 

2. Възложителят (Товародател) се задължава да предупреди Изпълнителq (Превозвач) и да обяви 

изрично всички специални ТОВАРИ ( дървесина) - опасни, извън габаритни и други. 

3. Когато товарът (дървесината) е явно неподходящ, Изпълнител (Превозвач) може да приеме ТОВАРА 

(дървесината) само ако Възложителят (Товародател) заяви писмено, че вредите, които биха настъпили, 

са за негова сметка. 

4. Изпълнителят (Превозвач) носи отговорност за следните нарушения, във връзка с предаването и 

натоварването на ТОВАРА (дървесината): 

4.1. за недотоварване, претоварване и натоварване на превозното средство, в разрез с установените 

технически изисквания. 

5. Възложителят (Товародател) предава заедно с ТОВАРА (дървесината) и документите, необходими за 

пристигането му до получателя. Всички разходи, причинени от неправилно попълнени от 

Възложителят (Товародател) транспортни документи, са за негова сметка. 
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6. За превоза на ТОВАРА (дървесината), Възложителят (Товародател) дължи на Изпълнителя 

(Превозвач)  възнаграждение, платимо в размера и в сроковете, уговорени в раздел -I от настоящия 

договор. 

7.Да представи гаранция за изпълнение на договора към момента на подписването му в размер на 5% 

от стойността на поръчката или 493,00 (четиристотин деветдесет и три 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 изпълнение на предвидените дейности, без да се дължат 

лихви за периода през който средствата са престояли по сметките на ДГС Сливен и неговите 

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

 Гаранцията във форма на парична сума е внесена по банков път сметка на ЮИДП ДП ТП 

„ДГС СЛИВЕН”  БАНКА:  РАЙФАЙЗЕН БАНК - BIC: RZBBBGSF, BAN:BG92 RZBB 

91551001315642 

 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ПРЕВОЗВАЧ) 

1. Изпълнителят (Превозвач) се задължава да извърши товаренето максимално бързо; 

2. Изпълнителят (Превозвач)  се задължава да извърши превоза с грижата на добрия превозвач в 

определения срок, с уговореното превозно средство, от отправната точка до местоназначението и да го 

предаде на ПОЛУЧАТЕЛЯ. 

3. Изпълнителят (Превозвач) се задължава да запази ТОВАРА (дървесината) в количествено и 

качествено отношение, от момента на приемането му до момента на предаването му на 

ПОЛУЧАТЕЛЯ. За целта Изпълнителят (Превозвач) се задължава да осигури подходящото превозно 

средство със съответната техническа изправност, чистота, незаразеност. 

4. Изпълнителят (Превозвач) се задължава да изпълни и допълнителните нареждания на Възложителят 

(Товародател) за изменение на местоназначението, за изменение на ПОЛУЧАТЕЛЯ, за обременяване 

или освобождаване на ТОВАРА (дървесината) и др. 

 

IV. ПРЕДАВАНЕ НА ТОВАРА 

1. Изпълнителят (Превозвач) се задължава да уведоми ПОЛУЧАТЕЛЯ за пристигането на ТОВАРА 

(дървесината) в местоназначението и да пази ТОВАРА ( дървесината) до предаването му. 

2. Получаването на ТОВАРА (дървесината) става на място посочено от ПОЛУЧАТЕЛЯ, на 

територията на гр. Сливен, след окончателното му освобождаване.  

 

V. ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ПРЕВОЗВАЧ). РЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО 

1. Изпълнителят (Превозвач) отговаря за изгубването, погиването или повреждането (изцяло или 

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

1.1. Изпълнителят (Превозвач) отговаря при предаване на ТОВАРА (дървесината) на лице, различно от 

ПОЛУЧАТЕЛЯ или от лицето, легитимирано съгласно прехвърлените му превозни документи да 

получи ТОВАРА (дървесината). 

2. Изпълнителят (Превозвач) отговаря за забавата да достави ТОВАРА (дървесината) в срок и по 

местоназначение. 3а забавяне на изпълнението, Възложителят (Товародател) има право да намали 

възнаграждението с 10%. 

3. Ако при възникване на техническа невъзможност (повреда на пътя на автомобила/ите) от страна на 

Изпълнителят (Превозвач) да извърши превоза на ТОВАРА (дървесината) изцяло или отчасти на 

дадено количество дървесина и се наложи да ползва участието на други превозвачи, то той 

(Изпълнителят) отговаря за действията им до предаването на ТОВАРА (дървесината). 

4. Искът за вреди по договора за превоз се погасява с едногодишна давност, чийто срок започва да тече 

от деня, в който ТОВАРА (дървесината) е предаден на ПОЛУЧАТЕЛЯ, а ако не му е предаден - от 

деня, в който е следвало да му бъде предаден. 

5. При констатирани пълни или частични липси, повреди на ТОВАРА (дървесината) или забава на 

Изпълнителя (Превозвач), Възложителят (Товародател) поканва в срок от 3  (три) дни ПОЛУЧАТЕЛЯ 

писмено, за да го обезщети. Поканата трябва да съдържа основанието за отговорността на Изпълнителя 

(Превозвач) и размера на вредите, като се придружава с копия от документите, които доказват 

претенцията за /без вреда. 
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ПОЛУЧАТЕЛЯТ трябва да отговори на поканата по предходната алинея писмено в срок от 3(три) дни. 

5.1.Изпълнителят (Превозвач) незабавно ще обезщети ПОЛУЧАТЕЛЯ за одобрената част от 

претенцията му. Не одобрената част от претенцията може да се предяви по съдебен ред. 

6. За виновно неизпълнение на други задължения по договора от страна на Изпълнителят (Превозвач), 

Възложителят (Товародател) може да задържи внесената от него гаранция за изпълнение като 

неустойка по договора. Изпълнителят (Превозвач) не се освобождава от отговорността за 

възстановяване на Възложителят (Товародател) на реално претърпените от него вреди, в случай, че 

размерът на неустойката не покрива същите, когато по-високия размер на вредите бъде установен по 

съдебен ред. 

7. Възложителят (Товародател) не дължи обезщетение за нанесени от КУПУВАЧА на трети лица щети 

в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на Изпълнителя 

(Превозвач). 

 

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

1. Настоящият договор се прекратява: 

1.1. след  натоварването, транспортирането и разтоварването на договореното количество дървесина; 

1.2. по взаимно съгласие между страните; 

1.3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа; 

1.4. с едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при неизпълнение от другата 

страна; 

1.5.  при отказ на Възложителя (Товародател) от договора; 

2. При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи  в 7-дневен срок писмено 

предизвестие до другата страна. 

3. Възложителят (Товародател) може да се откаже от настоящия договор, само когато има основателни 

причини за това. 

 

VI.ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. Изпълнителят (Превозвач) декларира, че е запознат с изискванията на инструкцията за ползване на 

дървесината от ТП „Държавно горско стопанство Сливен” и с действащите нормативни документи по 

безопасността на труда и охраната в държавните горски стопанства и носи отговорност в случаи на 

злополука с него или наети от него работници- шофьори и общи работници по товаренето и 

разтоварването на дървесината, по време на изпълнение на поръчката. 

2. Изпълнителят (Превозвач) изплаща от свое име и за своя сметка всички данъци, такси и 

осигурителни вноски, на наетите от него работници. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

(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. 

(3) 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. 

(4) 3а всички неуредени и въпроси в настоящия договор случаи се прилагат разпоредбите на 

Българското законодателство. 

 

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

страните. 

 

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

         1. …../п/…….       1. …../п/……. 

(Директор на ТП „ДГС Сливен” инж. Д.Димов)                      („ЛЕС ТРЕЙД ГРУП” ЕООД)   
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  2. …../п/……. 

       (ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – СТ.ЧЕНКОВА) 

 

  3. …../п/……. 

       (ЮРИСКОНСУЛТ – Д. МИТЕВА) 
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