
ДОГОВОР № РГ-03-23/10.12.2020г. 

за възлагане на добив – сечи и извоз на дървесина до временен склад 
 

Днес, 10.12.2020г., в гр. Маджарово при директно възлагане на основание чл.27 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 продукти, се сключи настоящият договор за 

възлагане на добив на дървесина между: 
 

1. „Държавно горско стопанство Маджарово” на „ЮИДП” ДП - Сливен, представлявано от инж. 

Антони Тодоров, в качеството и на Директор, и Ана Георгиева - главен счетоводител, ЕИК: 2016176540338,                      

със седалище и адрес на управление: гр. Маджарово, община Маджарово, област Хасково, ул. „Петър 

Ангелов” 7 А, наричано за краткост по – долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и      
 

2. “Пенко Ламбов-2018” ЕООД, ЕИК: 205190840, вписан в регистъра за търговски дружества на 

Агенция по вписванията, седалище и адрес на управление: гр. Симеоновград, община Симеоновград, 

област Хасково, ул. „Д. Благоев“ №1, представлявано от Десислава Росенова Камбурова с ЕГН: 

Заличено, съгласно Регламент ЕС 2016/679 в качеството му на Управител и наричан накратко 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна при следните условия: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК НА ДОГОВОРА. 

1.1. Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 

да добие, извози, сортира и рампира на временен склад дървесината, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава 

да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за добива, извоза, сортирането и рампирането на  

дървесината. 

1.2. Дървесината по т. 1.1. е в ОБЕКТ № 2012, подотдел: 147-г,  дървесен вид: чб,  обем: 104 пл. куб.м. 

лежаща маса, на територията на ТП ДГС  Маджарово. 

1.3. Насажденията включени в обекта се предават на изпълнителя с издаването на позволително за 

сеч и изготвяне на предавателно-приемателен протокол. Позволителното за сеч и протокола се изготвят 

в присъствието на физическото лице с право на лесовъдска практика по чл. 235 от ЗГ, който ги подписва.  

1.4. Срокът за сеч и извоз започва да тече от датата на издаване на позволителното. 

1.5. Крайният срок на договора е 28.02.2021г. 

1.5.1. Посочените крайни срокове в 1.5. от настоящия договор, следва да се считат продължени при 

удължаване на сроковете за сеч и извоз, определени със съответните „Позволителни за сеч” – при 

условията на настоящия договор и разпоредбите на „Наредбата за сечите в горите”. 
 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за сеч, извоз, сортиране и рампиране, 

както следва лв. без ДДС за куб.м.: 

иглолистна дървесина  104 м2  23,50лв.  

 

ДГС Маджарово  -  Обект № 2012 , насаждения : 1 бр. 

Отдел Кат. Сортимент Д. вид Количество Нач. цена 
 

147-г Дърва Технологична дървесина Технологична дървесина чб 104.00 23.500 
 

Общо: Отдел: 147-г 104.00 2444.00 
 

Общо: О Б Е К Т 104.00 2444.00 
 

              

Размерът на цената съгласно утвърдената план–сметка за обекта е: 2444 лв. без ДДС /две хиляди 

четиристотин четиридесет и четири лева/. 



2.2. Цената по т. 2.1. се плаща след приключване на дейностите по сечта, извоза, сортирането и 

рампирането на отделните партиди и представяне на предавателно-приемателните протоколи за тях, 

ежемесечно до 30-то число. 

Протоколите се съставят от комисия в състав: двама представители на ТП ДГС Маджарово и 

представител на Изпълнителя;  

2.3. Плащането на цената се извършва по банков път в банка Банка ДСК,  

 IBAN:   BG10STSA93000025472983, BIC: STSABGSF. 

2.4. Ако при сечта или извоза по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъдат повалени или повредени по начин, 

който налага тяхното отсичане немаркирани дървета, същите се отсичат и извозват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

след маркиране и изготвяне на необходимата документация и  се намалят от договорената с настоящия 

договор цена за добив. 

2.5. Ако по време на сечта или извоза в резултат на стихийни бедствия бъдат повалени или 

повредени немаркирани дървета, по начин, който налага тяхното отсичане същите се отсичат и извозват 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след маркиране и изготвяне на необходимата документация и се заплащат от 

възложителя по договорената с настоящия договор цена. 

2.6. Преди сключване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в размер на 

122 лв. /сто двадесет и два лева/ по банкова сметка на ТП ДГС  Маджарово: 

IBAN:BG63 CECB 9790 10F0 6685 00, BIC КОД CECBBGSF, банка “ЦКБ”, клон Хасково  

2.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

срок от три работни дни след приемане на извършената работа по т. 1.1. от настоящия договор и след 

освидетелстване на сечището, освен ако същият е прекратен по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

2.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото 

изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентния съд.  
 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

3.1. Отсечената и извозена дървесина е собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

4.1.1. Да осъществява текущ контрол по изпълнението на настоящия договор, без да възпрепятства 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за спазването на технологичните изисквания и правомерното извършване на дейностите, 

като дава задължителни указания и препоръки на КУПУВАЧА при констатирани пропуски по изпълнение 

на възложената работа в писмена форма. 

 4.1.2. Да издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, 

свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи: 

а) нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

       б) неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN); 

       в) неспазване на изискванията на ЗЗБУТ;  

г) неспазване на противопожарните и други изисквания; 

д) обективни причини, свързани с реализацията на дървесина; 

е) форсмажорни обстоятелства - природни и стихийни бедствия. 

 4.1.3. Да спре временно изпълнението на договора по време на брачния период на определени със 

ЗЛОД видове дивеч в насажденията от обекта. 

 4.1.4. Да спре временно извоза на дървесина от насажденията до временните складове при 

преовлажнени почви и условия, предразполагащи увреждане на горските пътища. 

 4.1.5. Да заявява писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ добиването на специални асортименти дървесина.   

4.1.6. Да инициира с писмена покана приемането на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работата при 

налични количества дървесина на временен склад.  

4.1.7. Да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка да осъществи изпълнението на определените в 

договора технологични и качествени показатели при констатирани отклонения. 



 4.1.8. 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 на 

сечта. В този случай се запазват договорените единични цени по сортименти дървесина за съответното 

насаждение. 

 4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения: 

4.2.1. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или оправомощено от него лице и в присъствието на 

лицензирания му лесовъд маркирани за сеч и с положени на терена граници (съгласно Наредба № 8 от 

2011 г. за сечите в горите) насажденията, включени в обекта, от които ще се добива дървесината. 

Предаването на насажденията по т. 1 се извършва с подписването на двустранен предавателно-

приемателен протокол в срок до 10 дни от началото на изпълнението на дейностите, съгласно графика 

по т.5.2.16. и минимум 3/три/ дни преди започване на сечта. При изразено желание от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT предава всички насаждения, включени в обекта в 10-дневен срок от 

постъпване на искането. 

4.2.2. Да предаде позволителните за сеч и утвърдените технологични планове добив на дървесина за 

всички насаждения, включени в обекта, едновременно с подписване на предавателно – приемателните 

протоколи по т. 1.  

4.2.3. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проходимост на горските пътища в държавните горски територии, 

осигуряваща първоначален достъп до насажденията и временните складове, включени в обекта.  

4.2.4. Да следи за правилното извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план, правилното й разкройване по асортименти, съгласно БДС/ЕN, като и за недопускане 

на повреди по стоящия дървостой, уплътняване на влажни и меки почви, повреди и ерозия на 

извозните просеки и пътища.  

4.2.5. Да дава задължителни указания и препоръки на изпълнителя при констатирани пропуски по 

изпълнение на възложената работа в писмена форма. 

4.2.6. Да осигури свой представител за приемане на действително добитото и извозено на временен 

склад количество дървесина в 3 (три)-дневен срок след отправена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена покана 

или минимум веднъж месечно, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол.  

4.2.7. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената работа, срещу издадена от него фактура, в срок не 

по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата на нейното представяне, в размер и по начин, 

уговорени в настоящия договор. 

4.2.8. Да разглежда и утвърждава, при установена необходимост, предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

изменения в технологичните планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта. 

4.2.9. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни 

обстоятелства (природни и стихийни бедствия - наводнения, ветровали и др.), както и при уважени 

реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и 

да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с 

което уреждат настъпилите промени. 

4.2.10. Да освидетелства сечището в определения срок, като отбелязва и констатираните пропуски и 

нарушения при изпълнение на горскостопански дейности в обекта. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

  5.1.1. Да изисква приемането на възложената работа в договорените срокове. 

  5.1.2. Да получи договореното възнаграждение в размера и в сроковете, уговорени в настоящия 

договор. 

  5.1.3. Да 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). 



   5.1.4. Да заяви писмено промяна на одобрения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологичен план за 

конкретното насаждение.  

   5.1.5. Да откаже да добие заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални сортименти дървесина, при 

обективна невъзможност за това.  

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните задължения: 

 5.2.1. Да осигури присъствието на служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска 

практика по чл.235 от ЗГ при изпълнение на дейностите по настоящият договор, за подписване от негова 

страна на предавателно-приемателните протоколи за предаване на насажденията, за получаване на 

позволителните за сеч и на технологичните планове за добив на дървесина в тях в 10-дневен срок от 

началото на изпълнението на дейностите, посочен в графика по т.5.2.16. / в съответствие с определения 

график за изпълнение и минимум 3/три/ дни преди започване на сечта. Името на служителя, регистриран 

за упражняване на частна лесовъдска практика по чл.235 от ЗГ, е Десислава Росенова Камбурова, с 

удостоверение № 13424/13.08.2018г. При настъпване на смяна на лицето да се уведоми Продавача 

незабавно и да се представят необходимите документи /удостоверение за регистрация, издадено от ИАГ, 

трудов договор и справка от НАП за лицето в тридневен срок. 

 5.2.2. Да осигури присъствието на служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска 

практика, при освидетелстване на сечищата и съставянето на констативни протоколи за това. 

 5.2.3. Да създаде необходимата организация и осигури нужното техническо оборудване за 

извършване на възложеното по договора.  

 5.2.4. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички 

лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на 

изпълнение на дейността.  

 5.2.5. Да извърши качествено възложените дърводобивни дейности и да почисти сечищата по 

указания в позволителните за сеч начини и в определените в тях срокове, но не по-късно от крайния 

срок на договора.  

 5.2.6. 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. 

 5.2.7. Да отсича само определените за сеч дървета по цялата площ от насажденията в обекта и 

извърши възложените дейности, съгласно одобрения технологичен план за добив на дървесина за 

конкретното насаждение, като не оставя неотсечени маркирани дървета. 

 5.2.8. Да направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища, в случаите, в 

които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е предвидил средства за това. 

 5.2.9. Да поддържа за своя сметка горските пътища към и в насажденията от обекта, след 

съгласуване на мероприятията с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и 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) да спазва изискванията на технологичните планове и указанията на служителите на 

ДЛС/ДГС 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; 

в) при продължително влошени атмосферни условия – завишена влажност, да преустановява 

изпълнението на горскостопанската дейност по препоръка на служители на ДГС/ДЛС, както и при други 

предпоставки, които допринасят за допускане на повреди от ерозия и уплътняване на почвите и 

пътищата; 



г) 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. 

д) да съхранява и опазва хидротехническите съоръжения и всички подземни и надземни 

съоръжения, намиращи се в и в близост до насажденията, включени в обекта. 

 5.2.10. Да разкройва най-рационално добитата дървесина, с оглед получаване на максимален обем 

ценни асортименти по действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN) .  

 5.2.11. При постигнато споразумение, да добива заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални 

асортименти.  

 5.2.12. Да не допуска нараняване на стоящия дървостой по време на извършване на дейността по 

добив и извоз на дървесината. 

 5.2.13. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и 

охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица. 

 5.2.14. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

информация, необходима за осъществяването му. 

 5.2.15. Да не предоставя на трети лица извършването на добива на дървесината включена в 

насажденията, предмет на настоящия договор. 

 5.2.16. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, 

както следва: 

ОБЕКТ 

№ 

Подотдел Тримесечия ОБЩО 

I II III IV 

2012 147-г    104 104 

  

 5.2.17. При обективна невъзможност за предаване на договореното по т. 16 количество дървесина, 

поради форсмажорни обстоятелства (природни и стихийни бедствия - наводнения, ветровали и др.), 

водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3-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. 

 5.2.18. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършва добив 

на дървесина, на основание чл. 52, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост. 

 5.2.19. Да спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, 

регламентиращи стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за 

противопожарна безопасност в горите. 
 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

6.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се извършват в 

писмена форма (препоръчана поща, факс, e-mail, на ръка в деловодството на ТП ДГС Маджарово или 

устно съгласно чл. 61 от АПК. 

6.2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в 

седемдневен срок да информира другата страна. 
 

VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

7.1. 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.  



7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на някое от 

задълженията си по настоящия договор, в следните случаи: 

 7.2.1. Неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за 

съответното насаждение, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е изпълнил задължението си: 

 7.2.1.1. По т.4.2.1. - 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. 2, ал.2, т.16 график за 

изпълнение. 

 7.2.1.2. По т.4.2.2. - да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ позволителните за сеч и 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.  

 7.2.1.3. По т.4.2.3. - 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.  

 7.2.2. За неспазване на 3 (три) - дневния срок по т.4.2.6. - за осигуряване на представител при 

приемането на действително добитото 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 добива на неприетата отсечена и извозена на временен склад 

дървесина. 

 7.2.3. За неспазване на определения срок по т.4.2.7. за заплащане на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

работа – неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за срока на просрочието. 

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията 

си по настоящия договор, в следните случаи: 

 7.3.1.За виновно неизпълнение на т.5.2.1. от настоящия договор, водещо до неспазване на 

определения по т.5.2.16. график за изпълнение - неустойка в размер, равен на внесената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора. 

 7.3.2.За виновно неизпълнение на определения по т.5.2.16. график - неустойка в размер, равен на 

10% от стойността на услугата за добива на неотсечената и неизвозена на временен склад дървесина 

спрямо графика за съответното тримесечие. 

7.3.3. При неспазване на т.5.2.10 - неустойка в размер, равен на 30 % от стойността на услугата за 

добива на тази дървесина. 

7.3.4. За виновно неизпълнение на задълженията по т.5.2.8. – 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. 

7.3.5. За виновно неизпълнение на други задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи внесената от него 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. 

7.3.6. 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. 
 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

8.1. Настоящият договор се прекратява: 

 8.1.1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, включително и при настъпване 

на форсмажорни обстоятелства и при уважени реституционни претенции; 

8.1.2. С изтичане срока на договора; 

 8.1.3. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едностранно писмено волеизявление, когато по време на действието на 

договора се установи, че:  

8.1.3.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на 



настъпила промяна в обстоятелствата; 

 8.1.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, 

технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност; 

 8.1.4. В случай, че страните не подпишат допълнително споразумение в срок до 28.02.2021г. на 

текущата календарна година; 

  8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи, в следните случаи:  

 8.2.1. Когато в процеса на изпълнение на договора констатира отклонения на изпълнението от 

определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на дейността, като 

заплати на изпълнителя само реално извършените дейности.  

 8.2.2. В случаите по т.4.1.2. 

 8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по т.4.2.1 – т.4.2.3. от настоящия договор.  

 8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по т.4.2.3. от договора в срок по-дълъг от 30 дни от датата 

на издаване на първото позволително за сеч за насаждение в обекта. В този случай страните не си 

дължат взаимни престации, а внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора, се 

възстановява в срок от 5 работни дни. 
 

IХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

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

9.2. Настоящият договор не може да бъде изменян. Изменения и допълнения в настоящия договор 

могат да се правят само с допълнително писмено споразумение /анекс/ по реда на Наредбата, 

подписано от двете страни. 

9.3. Страните по настоящия договор ще решават възникналите спорове относно изпълнението му в 

дух на добра воля, чрез преговори и взаимно съгласие между страните, а когато такова липсва съгласно 

законодателството на Република България. 

9.4. Страните могат да променят срока на договора, ако това се налага в резултат на непреодолима 

сила. 

9.5. Страните могат да намалят договорените цени в интерес на Възложителя и/или да променят 

договорените цени, ако има изменение на държавно регулирани цени. 
  

Настоящият договор се изготви в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за 

Възложителя. 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТП ДГС МАДЖАРОВО         ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Пенко Ламбов - 2018“ ЕООД 
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