
ДОГОВОР №44

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА 
ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД

Днес, 06.07.2022 г. в гр. Тополовград, на основание спечелен открит конкурс, открит със 
заповед № РД-10-117/23.05.2022 г. и Заповед за определяне на резултатите от класирането 
№ РД-10-141/14.06.2022 г. на директора на ТП „ДЛС ТОПОЛОВГРАД'", се сключи 
настоящият договор за възлагане на транспортиране и разтоварване на дървесина между:

1. „Държавно ловно стопанство Тополовград”- ТП на „Ю ИДП” ДП- Сливен, седалище 
и адрес на управление: гр. Тополовград, обл. Хасково, ул. ’’Александър Стамболийски’' №17, 
представлявано от инж. Николай Петров Лафчиев, в качеството и на директор, и Янко Янков- 
главен счетоводител, ЕИК: 2016176540285, наричано за краткост п о - долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 
една страна и

2. “Каров” ЕООД, ЕИК: 126745251, вписан в регистъра за търговски дружества на 
Агенция по вписванията, седалище и адрес на управление: гр. Хасково, обл. Хасково, ул.
’’Гюмюрджина” №  39, представлявано от Н; “  К _____  с Е Г Н -8Г  *
качеството й на Управител и наричана накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна при 
следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК НА ДОГОВОРА.
1.1. Възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен 

склад.
1.2. Дървесината по т. 1.1. е в отдели/ подотдели: 102у, 102ф, обем от 100 куб.м. 

лежаща маса, на територията на ТП „ДЛС ТОПОЛОВГРАД”.
1.3. Крайният срок на договора е 30.09.2022 г.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за товарене, 

транспортиране и разтоварване на дървесина от временен склад както следва лв. без ДДС за
куб.м./:

прогнозно
количество
дървесина

куб.м.

отдели

средно 
гранспортно 
разстояние в 

км.

подвоз, 
механизирано 

товарене и 
разтоварване на 

трупи 
лв./куб.м.

транспорт
лв./куб.м.

Начална 
цена, 

лв./куб.м. 
без ДДС

краен срок 
за

изпълнение

100 102у, 102ф 30 24,00 12,00 36,00 30.09.2022 г.

Размерът на цената съгласно предложената оферта на изпълнителя за обекта е: 3 600,00 
лв. /три хиляди и шестстотин лева/ без ДДС.

2.2. Цената по т. 2.1. се плаща след приключване на дейностите по товарене, 
транспортиране и разтоварване на дървесината и представяне на предавателно- 
приемателните протоколи за тях, ежемесечно до 30-то число.

Протоколите се съставят от комисия в състав: двама представители на ТП „ДЛС 
ТОПОЛОВГРАД”; представител на Изпълнителя;

2.3. Плащането на цената се извършва по банков път- в банка ОББ, IB AN: №  
BG25UBBS80021091361940, BIC: UBBSBGSF.

2.4. Преди сключване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение 
в размер на 180,00 лева /сто и осемдесет лева/ по банкова сметка на ТП „ДЛС 
ТОПОЛОВГРАД” в „ЦКБ" АД клон Ямбол, БАНКОВ КОД: CECBBGSF; СМЕТКА №: BG93 
СЕСВ 9790 10Е9 7581 00. Когато размерът на гаранцията за участие се припокрива с размера 
на гаранцията за изпълнение, гаранцията за участие се трансформира в гаранция за
ТЛ ПТ_ T T U P U IIA



2.5. 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, освен ако същият е прекратен по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.6. 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. Натоварената и транспортирана дървесина е собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да утвърди технологичен план за осъществяване на 

товаренето, транспортирането и разтоварването на дървесината от временен склад и да го 
предостави на изпълнителя срещу подпис.

4.2. Да следи за извоза на дървесината, съгласно утвърдения технологичен план.
4.3. Да осигури свой представител при приемането на извозената дървесина.
4.4. Да заплати уговорената цена в размера, по начините и в сроковете, определени в 

настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
5.1. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническата 

безопасност и охрана на труда, и носи отговорност при злополука с наети от него 
работници. В 7-дневен срок от сключване на договора, Изпълнителят е длъжен да направи 
инструктаж на работниците си срещу подпис и да представи на Възложителя списък с 
наетите от него лица, който при промени в състава да актуализира писмено.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да предоставя на трети лица дейностите от обекта, 
предмет на настоящия договор.

5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва в потушаването на горските пожари, 
възникнали в района на неговата дейност, както и да предприема мерки за предотвратяване 
на възникването им.

5.4. Всяка от страните е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3-дневен срок 
от настъпване на форсмажорни обстоятелства и непреодолима сила и други обстоятелства, 
възникнали след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е 
обективно невъзможно и да приложи доказателства за това.

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 „ДЛС ТОПОЛОВГРАД” 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. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
7.1. Настоящият договор може да бъде прекратен:
7.1.1. Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като заплати на 

изпълнителя само реално извършените дейности, когато:
- по време на действието на договора- в резултат на настъпила промяна в 

обстоятелствата, поради която изпълнителят или подизпълнителят вече не отговаря на 
някое от изискванията на възложителя;

- по време на изпълнение на договора бъде установено, че във връзка с възлагането на 
дейността изпълнителят е подписал декларации с невярно съдържание;

- са установени от възложителя в процеса на изпълнението на договора неотстраними 
отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за 
извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителя;

- дейността се извършва от подизпълнители, които не са включени в приложения в 
офертата списък;

- се констатира наруш ение на Закона за горите или неизпълнение на технологичния



7.1.2. С изтичане срока на договора.
7.1.3. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено.
7.2. Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, 

ако то се дължи на непреодолима сила. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, 
както и при други основания, изрично посочени в настоящия договор, съответната страна е 
длъжна писмено да уведоми насрещната страна в тридневен срок от настъпване на 
събитието и да приложи доказателства.

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едностранно писмено уведомление без да 
дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията не се връща 
в следните случаи:

7.3.1. В случай, че по време на действието на договора, в резултат на настъпила промяна 
в обстоятелствата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на изискванията на предварително 
обявените условия.

7.3.2. В случай, че по време на изпълнение на договора бъде установено, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание;

7.3.3. Когато са установени от възложителя в процеса на изпълнението на договора 
неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени 
показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от 
подизпълнителя;

7.3.4. Когато дейността се извършва от подизпълнители, които не са включени в 
приложения в офертата списък;

7.3.5. В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се 
вменят във вина на никоя от страните по договора, и е невъзможно по-нататъшното му 
изпълнение, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до 
прекратяване на договора.

Чл. 7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено 
уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от следните си 
задължения:

7.4.1. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проходимост на горските пътища в държавните 
горски територии, осигуряваща първоначален достъп до временните складове, включени в 
обекта в срок до 30 дни от датата на сключване на договора. 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.

VIII.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
8.1. При забава или виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

задълженията, произтичащи от настоящия договор, гаранцията остава в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.2. Страните по договора не дължат неустойки за неизпълнение на задълженията си по 
настоящия договор, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства и непреодолима сила и 
други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в резултат на които 
неговото изпълнение е обективно невъзможно.

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение 
на някое от задълженията си по настоящия договор, както следва:

•  За неспазване на определения краен 30-дневен срок за заплащане на извършената 
от И311ЪЛНИТЕЛЯ работа, срещу издадена от него фактура, считано от датата на 
нейното представяне -  неустойка в размер на законната лихва върху дължимата 
сума за срока на просрочието

IX.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.
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



9.4. Изменения и допълнения в настоящия договор могат да се правят само с 
допълнително писмено споразумение /анекс/ по реда на Наредбата, подписано от двете 
страни.

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

9.6. Страните могат да намалят договорените цени в интерес на Възложителя и/или да 
променят договорените цени, ако има изменение на държавно регулирани цени.

9.7. Предложението /офертата/ на изпълнителя е неразделна част от договора.

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра- по един за всяка от


