
Страница 1 от 4 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

№ ............/................. г. 

 

Днес, ...................... г., в с. Кости, общ. Царево, обл. Бургас, в административната 

сграда на ТП „ДГС Кости”, 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, във вр. със 

Заповед № .............../.................... г., за определяне на изпълнител между: 

1. Териториално поделение „Държавно горско стопанство Кости” към ЮИДП 

ДП, гр. Сливен, със седалище и адрес на управление: с. Кости, п.к. 8283, общ. Царево, обл. 

Бургас, с ЕИК 2016176540310 и ИН по ЗДДС: BG 201617654, управлявано и 

представлявано от инж. …………, в качеството му на Директор и ………….. – гл. 

счетоводител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

2. „.........................”, с ЕИК: ......................, седалище и адрес на управление: гр. 

................., п.к. ................, общ. ............., обл. ...................., ул. „.......................” № ..........., 

представлявано от .................................... – управител, от друга страна, наричано по-долу за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

се сключи настоящия договор за следното: 
 

 

               І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

               Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 

възнаграждение дейностите: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина 

от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Кости“ до 

Административната сграда на ТП „ДГС Кости“, както следва:  
 

ОБЕКТ 

№ 

Отдел, 

подотдел 

Прогнозно 
количество 

дървесина 

пр.м³ 

Прогнозно 

количество 

дървесина 
на 1 курс 

пр.м³ 

Общ 

брой 
курсове 

Средно 

превозно 
разст. 

 в двете 

посоки 
/км./ 

Общо 

изминати 
км  

Цена на 
 1 км 

транспорт 

лв. 

Общо 

разходи 

за 
транспорт 

лв. 

Цена 

транспорт 
лв/пр.м³ 

Цена 
Товарене, 

разтоварване 

лв/пр.м³ 

Единична 
цена на 

услугата 

товарене, 
разтоварване 

и транспорт 

лв/пр.м³ 

ОБЩА 

ЦЕНА 
ЗА 

ОБЕКТА                  

лв.,  
без ДДС 

2204 

20:б, 

38:л, 

39:и, 

43:к, 

56:д, 

64:г, 

97:б.  

140 10 14 20 280 7,0 1960 14,00 10,00 24,00 3360 

 

             Чл. 2. (1) Заплащането ще се извършва за действитено извозено (товарене, 

трансортиране и разтоварване) количество дървесина, на база издадени превозни билети. 
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Единичната цена на пр.м³ извозена (товарене, транспортиране и разтоварване) дървесина е 

……….. лева без ДДС. 

             (2) Заплащането се извършва до 5 дни след изпълнение на дейностите, след 

издаването на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на …………………. лева и е 

трансформирана от гаранцията за участие, внесена от него за конкурса за възлагане 

изпълнението на настоящата дейност като остатъкът до пълния размер е внесена с 

платежно нареждане ……………… 

 

              II. ПРЕДАВАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

              Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предаде дървесината в състояние, годно 

за товарене. 

              Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава заедно с дървесината и документите, 

установяващи законния й произход. 

              Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати уговорената цена при условията 

на чл. 2, ал. 2. 

 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

              Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейностите по чл. 1 в срок 

до 31.03.2023 г. 

               (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши товаренето, превоза, 

разтоварването на дървесината с грижата на добър стопанин, от отправната точка до 

местоназначението и да я предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

               (3) Всички разходи по товаренето, транспортирането и разтоварването на 

дървесината са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

               (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 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 дървесината от възможни вреди. 

               Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да запази дървесината в количествено и 

качествено отношение от момента на приемането й до момента на предаването й. За целта 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури превозно средство със съответната техническа 

изправност. 

               Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

пристигането на дървесината в местоназначението и да я пази до предаването й. 

               Чл. 11. Получаването на дървесината става в района на Административната сграда 

на ТП „ДГС Кости“. При получаването на дървесината ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задължително я 

преглежда.  

               Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изгубването, погиването или повреждането 

(изцяло или частично) на превозваната дървесина. 

               Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за забавата да достави дървесината в срок в 

местоназначението. За забавяне на изпълнението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да намали 

възнаграждението с до 10%. 

 

                IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

                Чл. 14. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. при изпълнение на задълженията по този договор; 
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2. по взаимно съгласие между страните; 

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа; 

4. при отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от договора, когато важни причини налагат 

това; 

(2) В случаите по т.т. 1, 3 и 4, на ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 

гаранцията за  изпълнение. 

 

                V. ДРУГИ УСЛОВИЯ      

                Чл. 15.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение в следните 

случаи: 

                1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не е изпълнил задълженията си 

произтичащи от този договор. 

                2. При лошо и/или забавено изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което може да му се 

вмени във вина. 

(2) В случаите посочени в т. 1 и т. 2 на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

може да търси обезщетение и по общия ред. 

                 Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с ействащите нормативни 

документи по безопасността на труда и охраната и носи отговорност в случаи на злополука 

с него или наети от него работници по време на изпълнение на услугата. 

 

                VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

                Чл. 17. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор 

ще бъдат в писмена форма, която ще се смята спазена и при отправянето им чрез 

електронна поща или факс. 

                Чл. 18. Извършената работа се удостоверява с предавателно-приемателен 

протокол, подписан от двете страни по този договор. 

                Чл. 19. За неуредените в този договор случаи се прилагат разпоредбите на 

българското законодателство. 

                Чл. 20. За изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, страните 

определят следните свои представители за контакт: 

 

Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра с изключение 

на подписите на последната страница, на която в изпълнение на Заповед № РД-10-

243/26.05.2022 г. на Директора на ЮИДП ДП – гр. Сливен относно въвеждане на правила 

при изготвяне и подписване на договори, в екземпляра за Възложителя от негова страна са 

подписите на представляващите (Възложител и гл. счетоводител) и съгласувал и изготвил 

(съответно ресорния зам.-директор и служителят изготвил договора), а в екземпляра за 

Изпълнитяля от страна на Възложителя са подписите на представляващите (Възложител и 

гл. счетоводител) и инициалите на съгласувал и изготвил (съответно ресорния зам.-

директор и служителят изготвил договора). 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                              ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 



Страница 4 от 4 

 

 

 

 

_______________                                                       ___________________ 

инж. ……………….. – Директор                                 …………. - …………… 

на ТП „ДГС Кости“                                                          на ………………….. 

 

 

 

_______________ 

…………….. - гл. счетоводител 

на ТП „ДГС Кости“ 

 

 

Съгласувал:  

 

 

Зам.-директор на ТП „ДГС Кости“ 

 

 

Изготвил:  

 

 

Юрист на ТП „ДГС Кости“ 
 


