
                                                                                                                           

ДОГОВОР № 59 

 извършване на комплекс от дейности включващ добив, товарене, 

транспортиране до съответните обекти и разтоварване на  дървесина  

в Обект № 1 
 

 Днес,15.04.2022г. в гр.Лозница, обл.Разград, между  

  

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА,  със седалище и адрес на управление: гр. Лозница,  ул. „Васил 

Левски“ № 6, с БУЛСТАТ 000505853, представлявана от Севгин Шукри -  Кмет на 

Община Лозница и Тотка Паисиева Тодорова-директор на дирекция „ФБ, наричано за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ , от една страна 

и  

„ЛЕС ГРУП” ООД, с ЕИК 116581558, със седалище и адрес на управление: гр. 

Разград, гр. Разград, община Разград, област Област Разград, ул.”Княз Борис” № 67-Б, 

представлявано от Катя Жекова Дечкова, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 

друга страна, се сключи настоящия договор за извършване на от дейности включващ 

добив/сеч на маркирана дървесина, разкройване на асортименти по БДС, извоз до 

временен склад и сортиране/, товарене, транспортиране до съответните обекти 

разтоварване на маркирана дървесина от годишен план за ползването на дървесина за 

2021год. от общинските горски територии, собственост на Община Лозница,  при 

следните условия : 

 

ПРЕАМБЮЛ 

 

Страните се споразумяха за следното като определиха понятията: 

 

1. „нормални условия за работа” – са онези метеорологични условия, които не 

представляват  

природни бедствия   

2. „действително добити количества дървесина” – представлява количеството 

дървесина складирана на временен склад и описана в приемно –предавателни 

протоколи. 

          3. „Неизпълнение” означава неизпълнението по количество, качество и време на 

всяко едно от задълженията на Изпълнителя по настоящия договор, а също така и: 

 /а/ която и да е декларация или гаранция, които са направени съгласно този 

Договор, или които се считат за направени от Изпълнителя по настоящия Договор или 

съгласно Договора, се окаже невярна или заблуждаваща в каквото и да е отношение; 

 /b/ Изпълнителят не изпълни, което и да е задължение, произтичащо от този 

Договор или от приложимите Закони;  

или  

 /с/ възникването на каквото и да е неизпълнение, определено като такова, според 

който и да е друг договор, по който Изпълнителя и Възложителя са страни и различно 

от случаите на Неизпълнение, описани в /а/ и /b/ по-горе. 

/d/ „Неизпълнение по количество” означава, че не са отсечени всички маркирани 

дървета или не е усвоена цялата площ при цялостно отсичане на дървостоя. 

 

ПРЕДВИД НА гореизложеното и на взаимни уговорки и споразумения, съдържащи се 

в настоящия Договор, и с намерението да бъдат правно обвързани, Страните се 

договориха както следва  

 

 



 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

I.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши със свои 

сили и технически средства сечта, включително почистването на сечището, извоза до 

временен склад, за местно население, разкройването, рампирането, и приема да осигури 

товаренето, разтоварването и транспортирането от временния склад по заявка от 

Възложителя, по приложената спецификация и стриктно спазване на технологичните 

планове, с посочени в договора прогнозни количества, както следва: 
 

                                      С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я   

№ на 

обекта 

Място на 

извършване 

на 

дейността 

отдел, 

подотдел 

категория 

дървесина 

Размер и качество на 

асортиментите  
дър.вид 

количество 

/м3/ 

сеч на 1 

м3 

/лв.без 

ДДС/ 

Стойност 

/лв.без 

ДДС/ 

1 

358е Едра 

Трупи за бичене от 18 до 

29 бл 9 23,00 207,00 

358е Средна Технологична дървесина  бл 12 22,70 272,40 

358е Дърва Дърва за горене   бл 27 22,50 607,50 

358е Едра Технологична дървесина  цр 4 23,00 92,00 

358е Средна Технологична дървесина  цр 3 22,70 68,10 

358е Дърва Дърва за горене   цр 10 22,50 225,00 

Общо:       65 22,65 1472,00 

359д Едра 

Трупи за бичене от 18 до 

29 цр 15 23,00 345,00 

359д Средна Технологична дървесина  цр 59 22,70 1339,30 

359д Дребна Технологична дървесина  цр 2 22,70 45,40 

359д Дърва Дърва за горене   цр 97 22,50 2182,50 

Общо:       173 22,61 3912,20 

359и Едра Технологична дървесина  цр 79 23,00 1817,00 

359и Средна Технологична дървесина  цр 16 22,70 363,20 

359и Дърва Дърва за горене   цр 141 22,50 3172,50 

Общо:       236 22,68 5352,70 

Общо: ОБЩО ЗА ДОБИВ    474 22,65 10736,90 

358е Едра 

Трупи за бичене от 18 до 

29 бл 9 34,00 306,00 

358е Средна Технологична дървесина  бл 12 34,00 408,00 

358е Дърва Дърва за горене   бл 27 34,00 918,00 

358е Едра Технологична дървесина  цр 4 34,00 136,00 

358е Средна Технологична дървесина  цр 3 34,00 102,00 

358е Дърва Дърва за горене   цр 10 34,00 340,00 

Общо:       65 34,00 2210,00 

359д Едра 

Трупи за бичене от 18 до 

29 цр 15 34,00 510,00 

359д Средна Технологична дървесина  цр 59 34,00 2006,00 

359д Дребна Технологична дървесина  цр 2 34,00 68,00 

359д Дърва Дърва за горене   цр 97 34,00 3298,00 

Общо:       173 34,00 5882,00 

359и Едра Технологична дървесина  цр 79 34,00 2686,00 

359и Средна Технологична дървесина  цр 16 34,00 544,00 



359и Дърва Дърва за горене   цр 141 34,00 4794,00 

Общо:       236 34,00 8024,00 

Общо: ОБЩО ЗА ТОВАРЕНЕ, 

РАЗТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТ 

НА ДЪРВЕСИНА 

  474 34,00 16116,00 

          

ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 1     26852,90 

 

Посочените количествата са прогнозни. Със сключване на договора изпълнителят се 

задължава да добие и извози до временен склад дървесина, да натовари, разтоварвари и 

транспортира от временния склад до определените места на количество дървесина от обекта, 

предмет на договора – по-голямо или по-малко от прогнозното количество дървесина, при 

условията на договора. Възложителят се задължава да заплати реалното количество добита и 

извозена до временен склад дъресина и товаренето, разтоварването и транспортирането на 

дървесина в обекта – по-голямо или по-малко от прогнозното количество дървесина, при 

условията на договора. 

 

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да: 

1.1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на договора, без да 

възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за спазването на технологичните изисквания и 

правомерното извършване на дейностите, като дава задължителни указания в писмена 

форма и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатирани пропуски по изпълнение на 

възложената работа. 

1.2. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на 

дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи: 

1.2.1. Нарушения на Закона за горите (ЗГ) или свързаните с него подзаконови 

нормативни актове; 

1.2.2. Неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на 

дървесината (БДС); 

1.2.3. Неспазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд (ЗЗБУТ);  

1.2.4. Неспазване на противопожарните и други изисквания; 

1.2.5. Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните 

разпоредби на 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 (ДВ, бр. 96 от 2011 г.), наричана по - нататък 

„Наредбата“. 

1.3. Спре временно извоза на дървесина от насажденията до временните складове 

при преовлажнени почви и условия, предразполагащи увреждане на горските извозни 

пътища. 

1.4. Спре временно изпълнението на договора по време на брачния период на 

определени със Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) видове дивеч в насаждения 

от обекта.  

1.5. Заявява писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ добиването на допълнителни специални 

асортименти дървесина. 

1.6. Инициира с писмена покана приемането на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

работа при налични количества дървесина на временен склад.  

1.7. Поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка да осъществи изпълнението на 

определените в договора технологични и качествени показатели при констатирани 

отклонения. 

1.8. 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 или интензивността на сечта. В този случай се 



запазват договорените единични цени по асортименти дървесина за съответното 

насаждение.  

1.9. Промени обекта на договора като изключи насаждения, в които сечта не е 

започнала, при отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина в 

тях в случаите на т. 1.8, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително 

извършената дейност. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ e длъжен да: 

 2.1. Предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или оправомощено от него лице и в 

присъствието на регистрирания по чл. 235 от ЗГ му лесовъд маркирани за сеч и с 

положени на терена граници (съгласно Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, 

бр. 64 от 2011 г.) насажденията, предмет на договора, от които ще се добива 

дървесината. Предаването на насажденията се извършва с подписването на двустранен 

предавателно-приемателен протокол в срок до 10 дни преди началото на изпълнението 

на дейностите в съответствие с определения график по т. 4.15 и не по-малко от 3 (три) 

работни дни преди започване на сечта. При изразено желание от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT е длъжен да предаде всички насаждения, 

включени в обекта, в 10-дневен срок от постъпване на искането.  

 2.2. Предаде позволителните за сеч и утвърдените технологични планове за добив 

на дървесина за всички насаждения, включени в обекта, едновременно с подписване на 

предавателно – приемателните протоколи по т. 2.1.  

  2.3. Осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до насажденията и временните складове, 

включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в държавните горски 

територии за превозни средства с висока проходимост и за декларираната при 

проведената процедура техника.  

 2.4. Следи за правилното провеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно 

утвърдения технологичен план, правилното й разкройване по асортименти, съгласно 

БДС, като и за недопускане на повреди по стоящия дървостой, уплътняване на влажни 

и меки почви, повреди и ерозия на извозните пътища и просеки. 

 2.5. Дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена 

форма при констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа. 

 2.6. 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 не по-малко от веднъж месечно при добита 

дървесина на временен склад, за което се подписва двустранен предавателно-

приемателен протокол.  

 2.7. Заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената работа в срок не по-късно от 30 

(тридесет) дни от датата на представяне на издадена от него фактура, в размер и по 

начин, уговорени в договора. 

 2.8. Разглежда и утвърждава, при установена необходимост, предложени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изменения в технологичните планове за добив на дървесина от 

насажденията, включени в обекта. 

 2.9. Уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на 

форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на 

Наредбата, 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. 

 2.10. Освидетелства сечището в определения срок, като отбелязва и 

констатираните пропуски и нарушения при изпълнение на горскостопански дейности в 

обекта.  



 2.11. Удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на 

дейността на основание т. 1.2.5, 1.3 и 1.4., с времето, за което е наложено 

преустановяване на дейността.  

 

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да: 

3.1. Изисква приемането на възложената работа в договорените срокове. 

3.2. Получи договореното възнаграждение в размера и в сроковете, уговорени в 

договора. 

3.3. 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). 

3.4. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сечта в насажденията, предмет на договора, да 

бъде временно спряна, в случай, че техническото изпълнение при маркирането на 

дърветата за сеч не съответства на изискванията на чл. 50, ал. 2 и 3 от Наредба № 8 от 

2011 г. за сечите в горите до отстраняването на несъответствията.  

3.5. Заменя подизпълнителите си, ако предварително е посочил ползването на 

такива за осъществяване на дейността в обекта и при условие, че новите 

подизпълнители отговарят на изискванията, определени в процедурата. 

3.6. Заяви писмено промяна на одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологични 

планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта 

3.7. Откаже да добие допълнително заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални 

асортименти дървесина.  

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да: 

4.1. Осигури присъствието на служителя си, регистриран за упражняване на частна 

лесовъдска практика в следните случаи: 

 4.1.1.  за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за 

предаване на насажденията;  

 4.1.2. за получаване на позволителните за сеч и на технологичните планове за 

добив на дървесина в тях в 10-дневен срок преди началото на изпълнението на 

дейностите и минимум 3 (три) работни дни преди започване на сечта; 

 4.1.3. при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за 

предстоящи такива; 

 4.1.4. при освидетелстване на сечищата и съставянето на протоколи за това. 

4.2. Да започне добива на дървесина в съответното насаждение в срок от 3/три/дни 

от издаването на позволителното за сеч за съответното насаждение, като създаде 

необходимата организация и осигури съответното техническо оборудване за 

извършване на възложеното по договора, съгласно декларираното при проведената 

процедура.  

4.3. 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.  

4.4. Извърши качествено възложените дърводобивни дейности и да почисти 

сечищата по указания в позволителните за сеч начини и в определените в тях срокове. 

Да осигури товаренето, разтоварването и транспортирането от временния склад до 

претоварна станция в количества и срокове упоменати в същият. 

4.5. 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. 

4.6. 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. 

4.7. Направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища. 



4.8. Поддържа за своя сметка извозните пътища в насажденията от обекта, след 

съгласуване на мероприятията с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да съхранява горските 

пътища в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 2013 г. за защита на горските 

територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения (ДВ, бр. 21 от 

2013 г.) и други нормативни актове, като за целта спазва и следните изисквания: 

4.8.1. на технологичните планове и указанията на служителите на общината 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; 

4.8.2. при продължително влошени атмосферни условия – завишена влажност, да 

преустановява изпълнението на горскостопанската дейност, включително след 

предписания на служители на Възложителя, както и при други предпоставки, които 

допринасят за допускане на повреди от ерозия и уплътняване на почвите; 

4.8.3. 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. 

4.8.4. да съхранява и опазва хидротехническите съоръжения и всички подземни и 

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

4.9. Разкройва най-рационално добитата дървесина, с оглед получаване на 

максимален обем ценни асортименти по действащите стандарти за качество на 

дървесината (БДС) .  

4.10. Добива допълнително заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални асортименти 

дървесина, при постигнато споразумение.  

4.11. Не допуска нараняване на стоящия дървостой по време на извършване на 

дейността по добив и извоз на дървесината. 

4.12. Спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа 

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

лица. 

4.13. Не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му. 

4.14. Не предоставя на трети лица извършването на добива на дървесината, 

включена в насажденията, предмет на договора, с изключение на посочените от него 

подизпълнители. 

4.15. При обективна невъзможност за предаване на договореното количество 

дървесина, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от 

допълнителните разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в 

насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3 

(три)-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. 

4.16. Постави информационни табели по образец в насажденията, в които се 

извършва добив на дървесина, на основание чл. 52, ал. 5 от Наредбата. 

4.17. Спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него 

други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, 

както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите. 

  

САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ  

5. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно 

или частично неизпълнение на задълженията си по него, ако то се дължи на 

форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на 

Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други 

обстоятелства, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото 

изпълнение е обективно невъзможно.  



6.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за виновно 

неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:  

6.1. по т. 2.1. до 2.3. – неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на 

договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е 

изпълнил задължението си;  

6.2. по т. 2.6. – неустойка в размер на 10 на сто от стойността на услугата за 

добива на неприетата отсечена и извозена на временен склад дървесина; 

6.3. За неспазване на определения срок по т. 2.7. – неустойка в размер на 

законната лихва върху дължимата сума за срока на просрочието.  

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно 

неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи: 

7.1. по т. 4.1. – неустойка в размер, равен на внесената от него гаранция за 

изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е изпълнил задължението;  

7.2. по т. 4.8. – 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. по т. 4.9. – неустойка в размер, равен на 10 на сто от стойността на услугата за 

добива на тази дървесина;  

8. За неизпълнение на други задължения по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

задържи внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 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, когато по–високият размер на вредите бъде установен 

по съдебен ред.  

9. 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. 

 

         

НАЧИН И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ 

10.     Цената , която ВЪЛЗОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 26852,90/двадесет и шест хиляди осемстотин петдесет и два и 0,90/ 

лева без ДДС. 

11.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на добитата 

дървесина , по цени определени в спецификацията от настоящия договор . 

12. При подписване на договора , изпълнителят представя гаранция за 

изпълнение на договора в размер на  1342,64/хиляда триста четиридесет и два и 0,64/ 

лева. представляваща  5% от стойността на обекта, която гаранция има 

обезпечителна и наказателна функция .  

13. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от 

възложителя в съответствие с условията на договора.  Гаранцията за изпълнение по 

договора се освобождава от възложителя в срок от 10 / десет / работни дни след 

съставяне на констативни протоколи за освидетелстване на всички сечища в обекта, 

като при неспазване на посочения срок възложителят дължи лихва в размер на 

законната лихва за всеки ден просрочие. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

14. Договорът се прекратява: 

1.  с изтичане срока на договора  

2.  по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 



3.  с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се 

установи, че:  

3.1.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или подизпълнителите му вече не отговарят на някое 

от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в 

обстоятелствата; 

3.2.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание при 

провеждането на конкурса за възлагане на дейността; 

3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с 

договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната 

дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите; 

3.4. .Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на 

изискванията на чл. 18 от Наредбата;  

3.5.  В случаите по т. 1.2.1 до 1.2.4.; 

3.6.  При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина, в 

случаите на т. 1.9 от договора, след като сечта в насажденията е започнала, като 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност. 

15.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ може да прекрати договора с едностранно писмено 

уведомление, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, виновно не изпълни задължението си: 

1.1.  да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  или оправомощено от него лице и в 

присъствието на лицензираният му лесовъд маркирани за сеч и с положени на терена 

граница , съгласно Наредба № 8 за сечите в горите, насажденията, включени в обекта , 

от които ще се добива дървесината 

1.2. да предаде 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.  

1.3. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проходимост на горските пътища в 

държавните горски територии , осигуряваща първоначален достъп до насажденията и 

времените складове, включени в обекта,  в срок до 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. 

 

СЪОБЩЕНИЯ 

16. Всички съобщения и уведомления , включително и за разваляне на договора , 

ще се извършват в писмена форма . 

17.При промяна на адреса за кореспонденция, както и при промяна на 

обстоятелства вписани в този договор, от някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в тридневен срок да информира ответната страна.  

        

СРОК НА ДОГОВОРА 

18. Срокът на дейностите са съответно за сеч до 31.12.2022г., за извоз- 

31.12.2022г. и за товарене, транспортиране и разтоварване на количествата дървесина - 

31.12.2022г. 

19. Сроковете за провеждане на сечта се съобразяват с вида на насаждението в 

обекта . 

 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

20. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване . 

21. Всички спорове, касаещи изпълнението, неизпълнението, действието, 

тълкуването или приложението на настоящия договор ще се разрешават чрез преговори 

и взаимни отстъпки между Страните. В случай, че съгласие не бъде постигнато в срок 



до 15 дни, считано от датата на отправяне на писмено искане, спорът ще бъде 

разрешаван разрешават от компетентният съд. 

22. За неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

българското гражданско законодателство . 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по 

един за всяка от страните . 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ : 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА   „ЛЕС ГРУП“ООД  

    /  Севгин Шукри/    /Катя Дечкова/ 

          

Директор Дирекция „ФБ“ ................................ 

                                        / Тотка Тодорова / 

 

Съгласувал: ............................. 

                    /А.Салиева/ 

 

Изготвил: : ............................. 

Обслужващ юрист 

                       /А.Тонева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  3 към Заповед № РД 09-770/30.10.2015 г. 

Образец по чл. 13, ал. 4 от Наредбата по чл. 95,  ал. 1 от ЗГ 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА 

 

НА ОБЕКТ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В 

КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ  

                                         

ДГС / ДЛС / УОГС / Община __________________________ 

 

Отдел_________, подотдел_________, Обект № _________ 

 

Извършва се _______________________________________ по договор  №______/______г. 

                                                        / вид дейност / 

 

Изпълнител: ___________________________________, удостоверение №______/______г. 

                                                                                                           /  в случаите, в които се изисква /  

 

Подизпълнител ________________________________, удостоверение  №______/______г. 

                                                                                                     /  в случаите, в които се изисква / 

Срок за извършване на дейността: _________________г. 

ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С 

ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕВИТЕ 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ. 



чл. 120, ал.2 от ПЗБУТГТ 

 

Внимание, 

 извършва се сеч, 

 влизането на хора е забранено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка:   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да постави по пътищата, които осигуряват достъп до 

действащи дърводобивни обекти информационни табели по образец, съгласно от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост и табели съгласно чл. 120, ал.2 от ПЗБУТГТ с надпис „ Внимание, извършва се 

сеч, влизането на хора е забранено» 


