






































   2157
           1

две хиляди сто петдесет и седем
лева
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Образец № 1 

З А Я В Л Е Н И Е  З А  У Ч А С Т И Е 

              в открит конкурс за възлагане на дейностите добив и доставка на дървесина, собственост 

на Община Сливо Поле в ОБЕКТ № 11, подотдели 1 "г"; 2 "ж"; 2 "и"; 2 "п"; 2 "ф"; 3 "е"; 4 "а"; 4 "б"; 

5 "е"; 5 "п"; 5 "с"; 5 "ф"; 5 "ш"; 241 "б"; 244 "е"; 245 "а"; 245 "е" до обекти на Възложителя 

Долуподписаният_____________________________________________,  ЕГН_________________ 
                                                                                             (име, презиме, фамилия) 

в качеството на ___________________________ на фирма: __________________________________ 

със седалище и адрес на управление:_____________________________________________________ 

вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК:_______________________ 

С подаване на настоящата оферта: 

1. Заявявам, че желая да участвам в процедурата за избор на Изпълнител на настоящата 

поръчка при условията, обявени в документацията за участие, които приемам. 

2. Заявявам, че съм запознат с предложените за участие условия за открит конкурс за 

възлагане на дейностите: добив на дървесина в горски територии, собственост на Община Сливо 

Поле, и товарене, транспортиране и разтоварване на добитата дървесина от Обект № 11 до обекти 

на възложителя, както и с всички документи, включени в документацията и всички произтичащи 

от това обстоятелства. 

3. Приемам да изпълня всички задължения, произтичащи от условията по процедурата и да 

спазвам всички технически норми и стандарти. 

4. Заявявам, че съм обвързан от условията, задълженията и отговорностите, приети с 

офертата и приложенията към нея до изтичане срока на валидност на офертата – 60 (шестдесет)

дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. 

5. В случай, че не подпиша договор по моя/на представляваното от мен дружество вина, 

гаранцията за участие в процедурата остава в полза на Община Сливо Поле. 

6. Ако процедурата бъде спечелена от мен/представляваното от мен дружество, до 

подписване на договора, настоящото заявление ще представлява споразумение между мен/нас и 

Община Сливо Поле, което ще бъде безусловно гарантирано от гаранцията за участие в 

процедурата. 

7. Ако процедурата бъде спечелена от мен/представляваното от мен дружество, преди 

подписване на договора ще заплатя/им дължимата гаранция за изпълнение на договора, която 

Община Сливо Поле ще освободи след приключване на договора. 

8. Приемам, че изборът на Община Сливо Поле е единствено и изключително нейно право. 

Дата: ……………………                                 ЗАЯВИТЕЛ: …………………….. 
(подпис и печат) 



Приложение № 2 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА 

 

 

1. Фирма (наименование) на кандидата_________________________________, EИК_________________ 

 

2. Седалище и адрес на управление: _____________________________________________________ 

________________________________________________________, телефон: ___________________ 

факс:_____________________________________e-mail:_____________________________________ 

 

3. Лице за контакти: __________________________________________________________________ 

телефон:_________________________, адрес за контакти:___________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

e-mail:_____________________________________, факс:____________________________________ 

 

4. Обслужваща банка:___________________________________________, ВІС:_________________ 

ІВАN №: BG_________________________________________________________________________ 

титуляр на сметката___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата:________________                                                     ____________________________ 

                                                                                                                             (подпис и печат) 

 

 



Образец № 3 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за техническото оборудване, с което разполага кандидатът за изпълнението на дейностите  

 

Долуподписаният ________________________________________,  ЕГН_________________ 
                                                                   (наименование на кандатата ) 

 

в качеството на ___________________________ на фирма: _____________________________ 

със седалище и адрес на управление:________________________________________________ 

вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК:_______________________ 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 Представляваното от мен дружество/в качеството ми на едноличен търговец разполага/м 

със следната техника за изпълнение на дейностите по обявената от община Сливо Поле 

процедура за обект № 11: 

 1. ……………………………………………………………………….…… 

 2. ………………………………………………………………..………….. 

 3. ………………………………………………………..………………….. 

 4. ……………………………………………………………………………. 

 5. ……………………………………………………………………………. 

 

 Декларираното по-горе техническо оборудване към момента е изцяло собственост на 

представляваното от мен дружество или  изцяло моя собственост в качеството ми на едноличен 

търговец и по отношение на правото на собственост върху посоченото оборудване няма 

претенции от трети лица или други претенции, които биха осуетили или затруднили 

изпълнението на настоящата обществена поръчка. 

 и/или  

към момента използвам техническо оборудване, изцяло/частично собственост на 

…………………………………………………… 

…………………………………………………………...………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

въз основа на надлежен писмен документ (договор за наем/лизинг/друго), като срока за 

ползване не е по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. 

 

Приложение: съгласно  текста. 

 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване 

на неверни данни в настоящата декларация . 

 2. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок дейностите в пълно 

съответствие с изискванията на възложителя. 

Дата: ………………………                                 ДЕКЛАРАТОР:…………………… 

           (подпис) 

 



Образец № 4 (г, д) 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 18, ал. 1, т. 3, подточки  „г” и „д” 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  

 

Долуподписаният/ата ......................................................................................................................... 

 (трите имена) 

ЕГН................................., л.к. № .............................., изд. на .......................от..............................., 

адрес:....................................................................................................................................................,  

в качеството си на ................................................, на...................................................................., 

ЕИК………………………………., ИН по ДДС………………………………….. със седалище и 

адрес на управление ........................................................................................................................... 

 Като участник в открит конкурс за възлагане на дейности в обект № 11 на община 

Сливо Поле 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с кмета на 

община Сливо Поле. 

 

2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

 

3. Задължавам се да уведомя възложителя незабавно за настъпила промяна в 

декларираните от мен обстоятелства. 

 

 Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване 

на неверни данни в настоящата декларация . 

 

 

Дата : ............................. г.           Декларатор : ............................... 

гр. /с.................................. ( подпис ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Забележка: Изискванията на чл.18, ал.1, т.3 от Наредбатасеотнасятзауправителитенакандидата и на подизпълнителя, 

ако има такъв,илизалицата, овластенипореданаТърговскиязаконзасъответниявидтърговецдапредставляваттърговеца.  



Образец № 4 (б,в,ж) 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 18, ал. 1, т. 3, подточки  „б”, „в“ и „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата ......................................................................................................................... 

 (трите имена) 

ЕГН................................., л.к. № .............................., изд. на .......................от..............................., 

адрес:....................................................................................................................................................,  

в качеството си на ................................................, на...................................................................., 

ЕИК………………………………., ИН по ДДС………………………………….. със седалище и 

адрес на управление ........................................................................................................................... 

 Като участник в открит конкурс за възлагане на дейности в обект № 10 на община 

Сливо Поле 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

  

Представляваното от мен дружество /в качеството ми на едноличен търговец : 

1. Не е обявено в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 
 

2. Не е в производство по ликвидация; 
 

3. Няма парични задължения към държавата и към Община Сливо Поле, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган. 

 

4. Задължавам се да уведомявъзложителянезабавнозанастъпилапромяна в 

декларираните от мен обстоятелства. 

 

 Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване 

на неверни данни в настоящата декларация. 

 

Дата : ............................. г.           Декларатор : ............................... 

гр. /с.................................. ( подпис ) 

 

 

 

 

 

 

 
Забележка: Изискванията на чл.18, ал.1, т.3 от Наредбатасеотнасятзауправителитенакандидата и на подизпълнителя, 

ако има такъв,илизалицата, овластенипореданаТърговскиязаконзасъответниявидтърговецдапредставляваттърговеца.  



 

 

Образец № 4 (а, е) 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 18, ал. 1, т. 3, подточки  „а” и „е” 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  

 

Долуподписаният/ата ......................................................................................................................... 

 (трите имена) 

ЕГН................................., л.к. № .............................., изд. на .......................от..............................., 

адрес:....................................................................................................................................................,  

в качеството си на ................................................, на...................................................................., 

ЕИК………………………………., ИН по ДДС………………………………….. със седалище и 

адрес на управление ........................................................................................................................... 

 Като участник в открит конкурс за възлагане на дейности в обект № 10 на община 

Сливо Поле 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда , за престъпление по чл. 194 – 217, 219 – 260, 

301 – 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс: 

1.1. престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

1.2. престъпление против стопанството и против финансовата, данъчната и 

осигурителната системи по чл. 219 – 260 от Наказателния кодекс; 

1.3. за подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс; 

1.4. участие в организирана престъпна група по чл. 321 - чл. 321а от Наказателния 

кодекс. 

 

 2. Не съм лишен от правото да упражнявам търговска дейност. 

 

 3. Задължавам се да уведомявъзложителянезабавноза настъпилапромяна в 

декларираните от мен обстоятелства. 

 

 Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване 

на неверни данни в настоящата декларация. 

 

Дата : .......................... Декларатор: ............................... 
 ( подпис ) 

гр. ..................................  

 

 
 Забележка: 1. Изискванията на чл.18, ал.1, т.3 от Наредбатасеотнасятзауправителитенакандидата и на 

подизпълнителя, ако има такъв,илизалицата, 

овластенипореданаТърговскиязаконзасъответниявидтърговецдапредставляваттърговеца.Изискваниятана чл.18, ал.1, 

т.3, букви "а" и "е" от Наредбата, сеприлагат, кактоследва: 



1. присъбирателнодружество - завсекисъдружник, освенако с дружествениядоговорне е 

възложеноуправлениетонаединсъдружникилинадруголице;  

2. прикомандитнодружество - занеограниченоотговорнитесъдружници; 

3. придружество с ограниченаотговорност - зауправителя, а приняколкоуправители - завсекиоттях; 

4. приедноличнодружество с ограниченаотговорност - зауправителя; 

5. приакционернодружество - зачленоветенасъветанадиректорите, 

съответнонауправителниясъвет; 

6. прикомандитнодружество с акции - заизпълнителнитечленове, накоито е 

възложеноуправлението; 

7. въввсичкиостаналислучаи, включителнозачуждестраннителица - залицата, 

коитопредставляваткандидата; 

8. вслучаите, когатоимапрокуристи - запрокуристите; 

когаточуждестраннотолицеимаповечеотединпрокурист, декларациятасеподавасамозапрокуриста, в 

чиятопредставителнавласт е включенатериториятанаРепубликаБългария. 

 
 

 

 
 



 

Образец № 5 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 18, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности 

в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти 

Долуподписаният  _________________________________________________________ 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН_____________________, в качеството на ________________________________на 

фирма:_____________________________________________________________________ 

със седалище и адрес на управление:____________________________________________ 

___________________________________________________________________________,  

вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с  

ЕИК:_______________________ 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

При изпълнението на дейностите добив и доставка на дървесина от Обект № 11 до 

обекти на Възложителя няма да ползвам/ ще ползвам подизпълнители,  

      (невярното се зачерква) 
както следва: 

     

 

пор. № Име на подизпълнителя Вид дейност Дял на участие 

    

    

    

 

 

 

Дата: …………………………    ДЕКЛАРАТОР:………………… 

 



 

Образец № 6 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за извършен оглед и запознаване с проектодоговора 

 

Долуподписаният  _________________________________________________________ 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН_____________________, в качеството на ________________________________на 

фирма:_____________________________________________________________________ 

със седалище и адрес на управление:____________________________________________ 

___________________________________________________________________________,  

вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с  

ЕИК:_______________________ 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Преди провеждане на открития конкурс съм извършил оглед на обекта и съм 

запознат с неговите характеристики и действителното му състояние към момента. 

2. Запознат съм с проекта на договора за възлагане на дейностите, съгласен съм и 

приемам условията в проекта на договора и се задължавам ги изпълнявам, ако поръчката 

ми бъде възложена. 

 

Дата: …………………………    ДЕКЛАРАТОР:………………… 
           (подпис) 

 
 



Образец № 7 

 

Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
(поставя се в плик „Предлагана цена“) 

 

 

От:________________________________________________________________________________, 
име, пълен адрес на оферента (предложителя) 

вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК ________________________, 

със седалище и адрес на управление: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

представлявано от ___________________________________________________________________, 

ЕГН _____________________, в качеството си на _________________________________________ 

 

ЗА УЧАСТИЕ в открит конкурс за възлагане на дейностите: добив на дървесина в горски 

територии, собственост на Община Сливо Поле и товарене, транспортиране и разтоварване на 

добитата дървесина от Обект № 11 до обекти на Възложителя. 

 

Срок на изпълнение: до 30.09.2019 г. 

 

Срок на валидност на офертата: 60 (шестдесет) календарни дни. 

 

ПРЕДЛАГАМ следните условия: 

 

 Предлагана цена за изпълнение на дейностите без ДДС -__________________ (цифром) 

 

………………………………………………………………………………………………..  

       (словом) 

 

 

Дата:________________                                                     ___________________________ 

                                                                                                                                          (подпис и печат на оферента, предложителя) 

 

 

 



1 

 

  

   

  

 

ОБЩИНА  СЛИВО ПОЛЕ 
7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” № 1, тел.: 08131–2795, факс: 08131–2876, БУЛСТАТ  000530657  E-mail: slivopole@slivopole.bg 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

ЗА ДОБИВ И ДОСТАВКА НА ДЪРВЕСИНА 

 

Днес, ………….. 2019 г., в Сливо поле, между: 

1. Община Сливо поле, Булстат 000530657 и адрес гр. Сливо поле, община Сливо поле, 

област Русе, , пл.”Демокрация” № 1, представлявана от Валентин Атанасов- кмет на община 

Сливо поле от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

и 

 2. …………………….., ЕИК ………………….., със седалище и адрес на 

управление………………………………………, представлявано от ………………………., ЕГН 

………………………., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

на основание чл. 35, ал. 1 от Наредба 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, наричана за краткост „Наредбата“, във връзка с 

протокол на комисия от ……………2019 г., назначена със заповед № РД 09-…………2019 г. 

на кмета на Община Сливо поле и заповед № РД 09-……………..2019 г. за определен 

изпълнител, се сключи настоящия договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши със свои сили и 

технически средства следните дейности: добив на прогнозни количества дървесина на корен и 

доставка на добитата дървесина до обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно приложение № 1 – 

неразделна част от настоящия договор, от 1 г землище Черешово; 2 ж землище Черешово; 2 

и землище Черешово; 2 п землище Черешово; 2 ф землище Черешово; 3 е землище 

Черешово; 4 а землище Черешово; 4 б землище Черешово; 5 е землище Черешово; 5 п 

землище Черешово; 5 с землище Черешово; 5 ф землище Черешово; 5 ш землище 

Черешово; 241 б землище Кошарна; 244 е землище Кошарна; 245 а землище Кошарна; 

245 е землище Кошарна;, на цени по категории и сортименти, както следва:  

 

Землище 

 
Отдел, 

подотдел 

Категория 

дървесина 
Асортимент 

Дърв. 

вид 

Колич

ество 

пр. м3 

Цена на 1 

пр. м3/ лв 

без ДДС 

Стойност 

/лв. без 

ДДС 

с. Черешово 1 "г" едра технологична цер 20 30,00 600.00 
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едра технологична благун 10 30,00 300.00 

едра технологична к.дъб - 30,00 - 

средна технологична цер 60 30,00 1800.00 

средна техннологична благун 60 30,00 1800.00 

средна техннологична к.дъб 20 30,00 600.00 

дребна технологична цер - 30,00 - 

дребна техннологична благун - 30,00 - 

дребна техннологична к.дъб - 30,00 - 

дърва дърва за огрев цер 380 30,00 11400.00 

дърва дърва за огрев благун 260 30,00 7800.00 

дърва дърва за огрев к.дъб 40 30,00 1200.00 

Общо 1 "г" 850  25500.00 

 

 

Землище 

 
Отдел, 

подотдел 

Категория 

дървесина 
Асортимент 

Дърв. 

вид 

Колич

ество 

пр. м3 

Цена на 1 

пр. м3/ лв 

без ДДС 

Стойност 

/лв. без 

ДДС 

с. Черешово 2"ж" 

едра технологична цер 20 30,00 600.00 

едра технологична благун - 30,00 - 

едра технологична габър - 30,00 - 

едра технологична п.клен - 30,00 - 

средна технологична цер 60 30,00 1800.00 

средна техннологична благун 40 30,00 1200.00 

средна техннологична габър 20 30,00 600.00 

средна технологична п.клен 10 30,00 300.00 

дребна технологична цер - 30,00 - 

дребна техннологична благун - 30,00 - 

дребна техннологична габър - 30,00 - 

дребна технологична п.клен - 30,00 - 

дърва дърва за огрев цер 180 30,00 5400.00 

дърва дърва за огрев благун 40 30,00 1200.00 

дърва дърва за огрев габър 30 30,00 900.00 

дърва дърва за огрев п.клен 30 30,00 900.00 

Общо 2 "ж" 430  12900.00 

 

Землище 

 
Отдел, 

подотдел 

Категория 

дървесина 
Асортимент 

Дърв. 

вид 

Колич

ество 

пр. м3 

Цена на 1 

пр. м3/ лв 

без ДДС 

Стойност 

/лв. без 

ДДС 

с. Черешово 2 "и" 

едра технологична цер 20 30,00 600.00 

едра технологична благун 10 30,00 300.00 

средна технологична цер 60 30,00 1800.00 

средна техннологична благун 30 30,00 900.00 

дребна технологична цер - 30,00 - 

дребна техннологична благун - 30,00 - 

дърва дърва за огрев цер 140 30,00 4200.00 

дърва дърва за огрев благун 60 30,00 1800.00 

Общо 2 "и" 320  9600.00 
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Землище 

 
Отдел, 

подотдел 

Категория 

дървесина 
Асортимент 

Дърв. 

вид 

Колич

ество 

пр. м3 

Цена на 1 

пр. м3/ лв 

без ДДС 

Стойност 

/лв. без 

ДДС 

с. Черешово 2 "п" 

едра технологична цер 10 30,00 300.00 

едра технологична благун 2 30,00 60.00 

едра технологична к.дъб - 30,00 - 

средна технологична цер 30 30,00 900.00 

средна техннологична благун 2 30,00 60.00 

средна техннологична к.дъб 10 30,00 300.00 

дребна технологична цер - 30,00 - 

дребна техннологична благун - 30,00 - 

дребна техннологична к.дъб - 30,00 - 

дърва дърва за огрев цер 40 30,00 1200.00 

дърва дърва за огрев благун 6 30,00 180.00 

дърва дърва за огрев к.дъб 20 30,00 600.00 

Общо 2 "п" 120  3600.00 

 

Землище 

 
Отдел, 

подотдел 

Категория 

дървесина 
Асортимент 

Дърв. 

вид 

Колич

ество 

пр. м3 

Цена на 1 

пр. м3/ лв 

без ДДС 

Стойност 

/лв. без 

ДДС 

с. Черешово 2 "ф" 

едра технологична мжд - 30,00 - 

едра технологична цер 2 30,00 60.00 

едра технологична благун - 30,00 - 

едра технологична к.дъб - 30,00 - 

средна технологична мжд - 30,00 - 

средна технологична цер 4 30,00 120.00 

средна техннологична благун 10 30,00 300.00 

средна техннологична к.дъб - 30,00 - 

дребна технологична мжд - 30,00 - 

дребна технологична цер - 30,00 - 

дребна техннологична благун - 30,00 - 

дребна техннологична к.дъб - 30,00 - 

дърва дърва за огрев мжд 200 30,00 6000.00 

дърва дърва за огрев цер 4 30,00 120.00 

дърва дърва за огрев благун 10 30,00 300.00 

дърва дърва за огрев к.дъб 10 30,00 300.00 

Общо 2 "ф" 240  7200.00 

 

Землище 

 
Отдел, 

подотдел 

Категория 

дървесина 
Асортимент 

Дърв. 

вид 

Колич

ество 

пр. м3 

Цена на 1 

пр. м3/ лв 

без ДДС 

Стойност 

/лв. без 

ДДС 

с. Черешово 3 "е" 
едра технологична цер 40 30,00 1200.00 

едра технологична благун 5 30,00 150.00 
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едра технологична срлп 10 30,00 300.00 

средна технологична цер 50 30,00 1500.00 

средна техннологична благун 30 30,00 900.00 

средна техннологична срлп 10 30,00 300.00 

дребна технологична цер - 30,00 - 

дребна техннологична благун - 30,00 - 

дребна техннологична срлп 10 30,00 300.00 

дърва дърва за огрев цер 30 30,00 900.00 

дърва дърва за огрев благун 45 30,00 1350.00 

дърва дърва за огрев срлп 10 30,00 300.00 

Общо 3 "е" 240  7200.00 

 

 

Землище 

 
Отдел, 

подотдел 

Категория 

дървесина 
Асортимент 

Дърв. 

вид 

Колич

ество 

пр. м3 

Цена на 1 

пр. м3/ лв 

без ДДС 

Стойност 

/лв. без 

ДДС 

с. Черешово 4 "а" 

едра технологична цер 52 30,00 1560.00 

едра технологична благун 30 30,00 900.00 

едра технологична к.дъб - 30,00 - 

средна технологична цер 140 30,00 4200.00 

средна техннологична благун 70 30,00 2100.00 

средна техннологична к.дъб 20 30,00 600.00 

дребна технологична цер - 30,00 - 

дребна техннологична благун - 30,00 - 

дребна техннологична к.дъб - 30,00 - 

дърва дърва за огрев цер 328 30,00 9840.00 

дърва дърва за огрев благун 240 30,00 7200.00 

дърва дърва за огрев к.дъб 50 30,00 1500.00 

Общо 4 "а" 930  27900.00 

 

Землище 

 
Отдел, 

подотдел 

Категория 

дървесина 
Асортимент 

Дърв. 

вид 

Колич

ество 

пр. м3 

Цена на 1 

пр. м3/ лв 

без ДДС 

Стойност 

/лв. без 

ДДС 

с. Черешово 4 "б" 

едра технологична цер 16 30,00 480.00 

едра технологична благун 16 30,00 480.00 

средна технологична цер 90 30,00 2700.00 

средна техннологична благун 90 30,00 2700.00 

дребна технологична цер - 30,00 - 

дребна техннологична благун - 30,00 - 

дърва дърва за огрев цер 194 30,00 5820.00 

дърва дърва за огрев благун 134 30,00 4020.00 

Общо 4 "б" 540  16200.00 
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Землище 

 
Отдел, 

подотдел 

Категория 

дървесина 
Асортимент 

Дърв. 

вид 

Колич

ество 

пр. м3 

Цена на 1 

пр. м3/ лв 

без ДДС 

Стойност 

/лв. без 

ДДС 

с. Черешово 5 "е" 

едра технологична цер 20 30,00 600.00 

средна технологична цер 60 30,00 1800.00 

дребна технологична цер - 30,00 - 

дърва дърва за огрев цер 100 30,00 3000.00 

Общо 5 "е" 180  5400.00 

 

 

Землище 

 
Отдел, 

подотдел 

Категория 

дървесина 
Асортимент 

Дърв. 

вид 

Колич

ество 

пр. м3 

Цена на 1 

пр. м3/ лв 

без ДДС 

Стойност 

/лв. без 

ДДС 

с. Черешово 5 "п" 

едра технологична цер 5 30,00 150.00 

едра технологична благун 2 30,00 60.00 

едра технологична к.дъб - 30,00 - 

средна технологична цер 30 30,00 900.00 

средна техннологична благун 8 30,00 240.00 

средна техннологична к.дъб - 30,00 - 

дребна технологична цер - 30,00 - 

дребна техннологична благун - 30,00 - 

дребна техннологична к.дъб - 30,00 - 

дърва дърва за огрев цер 65 30,00 1950.00 

дърва дърва за огрев благун 20 30,00 600.00 

дърва дърва за огрев к.дъб 10 30,00 300.00 

Общо 5 "п" 140  4200.00 

 

Землище 

 
Отдел, 

подотдел 

Категория 

дървесина 
Асортимент 

Дърв. 

вид 

Колич

ество 

пр. м3 

Цена на 1 

пр. м3/ лв 

без ДДС 

Стойност 

/лв. без 

ДДС 

с. Черешово 5 "с" 

едра технологична цер 10 30,00 300.00 

едра технологична благун - 30,00 - 

едра технологична к.дъб 2 30,00 60.00 

средна технологична цер 30 30,00 900.00 

средна техннологична благун 5 30,00 150.00 

средна техннологична к.дъб 3 30,00 90.00 

дребна технологична цер - 30,00 - 

дребна техннологична благун - 30,00 - 

дребна техннологична к.дъб - 30,00 - 

дърва дърва за огрев цер 30 30,00 900.00 

дърва дърва за огрев благун 5 30,00 150.00 

дърва дърва за огрев к.дъб 5 30,00 150.00 

Общо 5 "с" 90  2700.00 

 



6 

 

Землище 

 
Отдел, 

подотдел 

Категория 

дървесина 
Асортимент 

Дърв. 

вид 

Колич

ество 

пр. м3 

Цена на 1 

пр. м3/ лв 

без ДДС 

Стойност 

/лв. без 

ДДС 

с. Черешово 5 "ф" 

едра технологична цер 20 30,00 600.00 

едра технологична срлп 10 30,00 300.00 

средна технологична цер 60 30,00 1800.00 

средна техннологична срлп 20 30,00 600.00 

дребна технологична цер - 30,00 - 

дребна техннологична срлп - 30,00 - 

дърва дърва за огрев цер 200 30,00 6000.00 

дърва дърва за огрев срлп 20 30,00 600.00 

Общо 5 "ф" 330  9900.00 

 

Землище 

 
Отдел, 

подотдел 

Категория 

дървесина 
Асортимент 

Дърв. 

вид 

Колич

ество 

пр. м3 

Цена на 1 

пр. м3/ лв 

без ДДС 

Стойност 

/лв. без 

ДДС 

с. Черешово 5 "ш" 

едра технологична цер 60 30,00 1800.00 

едра технологична благун 10 30,00 300.00 

едра технологична срлп 20 30,00 600.00 

средна технологична цер 120 30,00 3600.00 

средна техннологична благун 30 30,00 900.00 

средна техннологична срлп 30 30,00 900.00 

дребна технологична цер - 30,00 - 

дребна техннологична благун - 30,00 - 

дребна техннологична срлп 10 30,00 300.00 

дърва дърва за огрев цер 680 30,00 20400.00 

дърва дърва за огрев благун 60 30,00 1800.00 

дърва дърва за огрев срлп 100 30,00 3000.00 

Общо 5 "ш" 1120  33600.00 

 

 

Землище 

 
Отдел, 

подотдел 

Категория 

дървесина 
Асортимент 

Дърв. 

вид 

Колич

ество 

пр. м3 

Цена на 1 

пр. м3/ лв 

без ДДС 

Стойност 

/лв. без 

ДДС 

с. Кошарна 241 "б" 

едра технологична цер - 30,00 - 

едра технологична мжд - 30,00 - 

средна технологична цер 30 30,00 900.00 

средна техннологична мжд - 30,00 - 

дребна технологична цер - 30,00 - 

дребна техннологична мжд - 30,00 - 

дърва дърва за огрев цер 250 30,00 7500.00 

дърва дърва за огрев мжд 160 30,00 4800.00 

Общо 241 "б" 440  13200 
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Землище 

 
Отдел, 

подотдел 

Категория 

дървесина 
Асортимент 

Дърв. 

вид 

Колич

ество 

пр. м3 

Цена на 1 

пр. м3/ лв 

без ДДС 

Стойност 

/лв. без 

ДДС 

с. Кошарна 244 "е" 

едра технологична цер 4 30,00 120.00 

едра технологична благун 1 30,00 30.00 

средна технологична цер 30 30,00 900.00 

средна техннологична благун 3 30,00 90.00 

дребна технологична цер - 30,00 - 

дребна техннологична благун - 30,00 - 

дърва дърва за огрев цер 16 30,00 480.00 

дърва дърва за огрев благун 6 30,00 180.00 

Общо 244 "е" 60  1800.00 

 

Землище 

 
Отдел, 

подотдел 

Категория 

дървесина 
Асортимент 

Дърв. 

вид 

Колич

ество 

пр. м3 

Цена на 1 

пр. м3/ лв 

без ДДС 

Стойност 

/лв. без 

ДДС 

с. Кошарна 245 "а" 

едра технологична цер - 30,00 - 

едра технологична благун - 30,00 - 

средна технологична цер 60 30,00 1800.00 

средна техннологична благун 40 30,00 1200.00 

дребна технологична цер - 30,00 - 

дребна техннологична благун - 30,00 - 

дърва дърва за огрев цер 220 30,00 6600.00 

дърва дърва за огрев благун 120 30,00 3600.00 

Общо 245 "а" 440  13200.00 

 

Землище 

 
Отдел, 

подотдел 

Категория 

дървесина 
Асортимент 

Дърв. 

вид 

Колич

ество 

пр. м3 

Цена на 1 

пр. м3/ лв 

без ДДС 

Стойност 

/лв. без 

ДДС 

с. Кошарна 245"е" 

едра технологична цер 40 30,00 1200.00 

едра технологична благун 20 30,00 600.00 

едра технологична к.габър - 30,00 - 

едра технологична пбрс - 30,00 - 

едра технологична мжд - 30,00 - 

средна технологична цер 80 30,00 2400.00 

средна техннологична благун 60 30,00 1800.00 

средна техннологична к.габър - 30,00 - 

средна технологична пбрс - 30,00 - 

средна технологична мжд - 30,00 - 

дребна технологична цер - 30,00 - 

дребна техннологична благун - 30,00 - 

дребна техннологична к.габър - 30,00 - 

дребна технологична пбрс - 30,00 - 

дребна технологична мжд - 30,00 - 
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дърва дърва за огрев цер 240 30,00 7200.00 

дърва дърва за огрев благун 160 30,00 4800.00 

дърва дърва за огрев к.габър 60 30,00 1800.00 

дърва дърва за огрев пбрс 20 30,00 600.00 

  дърва дърва за огрев мжд 40 30,00 1200.00 

Общо 245 "е" 720  21600.00 

 

 

Чл. 2.Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

1. Чл. 3. (1) Крайния срок на договора е 30.09.2019 г.  

2. (2)Посоченият в ал. 1 срок, може да бъде продължен, в случай на влошени 

метеорологични условия или други обективни причини, които не позволяват 

изпълнението на възложените дейности. 

Чл. 4.(1) Крайният срок за получаване на позволителното за сеч от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

за насаждението от обекта, посочен в чл. 1, е до 5 (пет) дни от датата на сключване на 

договора. 

(2) Крайният срок за започването на сеч, след издаване на позволителното за сеч, от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 10(десет) дни. 

(3) Позволителните за сеч и извоз се издават на лицензирания лесовъд на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) С издаване на позволителните за сеч и подписване на предавателно-приемателни 

протоколи, насажденията от обекта се предават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като момента  на 

предаването върху ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преминава отговорността по осъществяване на 

противопожарна охрана, охраната срещу незаконна сеч в насажденията от обекта и срещу 

кражба на отсечена дървесина.  

 

II. ЦЕНИ, НАЧИН И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 5.Стойността на услугата по чл. 1 от настоящия договор, възлиза на общо ………….. лв. / 

словом: ………………../ без ДДС, като същата е изчислена на база ценовото предложение за 

добив на прогнозните количества сортименти в обекта.Окончателната цена на договора се 

определя на базата на реално добитата и доставена до обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

дървесина. 

Чл. 6. (1) Плащането ще се извършва в лева по банков път по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

банкова сметка: IBAN: …………. BIC код: ………., Банка  ……… – клон …. 

(2) Дължимата сума се изплаща в срок до 10 (десет) работни дни от датата на последния 

приемо-предавателен протокол за доставка със съответното лице - представител обекта на 

доставка и след представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за начина 

на съставянето и съдържанието на фактурите, ако те не противоречат на нормативен акт.При 

добив на невключени в приложената таблица сортименти, отговарящи на БДС, страните по 

договора сключват допълнително споразумение. 

(4) Фактурирането се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единичните цени съгласно таблицата 

по чл. 1 на база на подписани двустранни предавателно-приемателни протоколи за приемане 

на извършената работа. 

(5) Стойността на услугата се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на база на издадената фактура по 

ал. 2.  

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

ОБЩО ОБЕКТ №11 7190 215700,00лв. 



9 

 

 1. Да осъществява текущ контрол по изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

договорни задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава 

оперативната му самостоятелност;  

 2. Да откаже да приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени 

несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, до 

отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в който 

се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

 3. Да откаже заплащането на възнаграждението или да поиска намаление на 

възнаграждението, съразмерно с неизвършената работа, в случай, че в определения срок 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани за своя сметка констатираните отклонения и недостатъци;  

 4. Да издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на 

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

  4.1. при неспазване на изискванията на приложимото законодателство, в т.ч. на 

Закона за горите (ЗГ) и/или свързаните с него подзаконови нормативни актове, Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд, правилата и нормите за противопожарна 

безопасност и др.;  

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

разпоредби на Наредбата; 

  4.3. при отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите, 

предмет на договора.  

 5. Да предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително извършване на дейности, предмет на 

договора, при възникнала обективна причина, налагаща промяна на количествата и видовете 

дейности, респективно на стойността и сроковете за изпълнение на възложеното. В тези 

случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите 

промени.  

 6. Да извърши промени в обема на възложената работа или да отложи изпълнението на 

цялата или част от работата в зависимост от финансовите си възможности, при което не дължи 

обезщетение. 

 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да подава заявки за добиване и транспортиране на 

цялото прогнозно количество дървесина. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:  
 1. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта, в който ще се осъществява възложената 

дейност. Предаването на обекта се извършва с подписването на двустранен предавателно-

приемателен протокол не по-късно от 3 дни преди започване на дейностите, като за 

дейностите, за които се изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено лице, регистрирано по 

чл.235 от ЗГ, протоколът се подписва от него. 

 2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид всички необходими документи 

(технологични планове, скица на обекта с нанесени граници на отделите/подотделите и др.) 

съгласно действащата нормативна уредба, информация и данни, пряко или косвено свързани 

или необходими за изпълнение предмета на договора. 

 3. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до подотдела, включен в обекта, чрез 

проходимост на горските пътища в горски територии – общинска собственост, за превозни 

средства с висока проходимост и декларираната при проведената процедура техника;  

 4. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение 

на задълженията му по договора. 

 5. Да следи за правилното изпълнение на дейността в съответствие с всички приложими 

изисквания, технически норми и стандарти, произтичащи от действащата нормативна уредба. 

 6. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени отклонения на изпълнението с 

уговореното и констатирани недостатъци при извършената работа в срок до 3 работни дни 

след установяването им. 

 7. Да осигури свой представител за приемане на извършената работа в договорените 

срокове и да приеме изпълнението на дейностите, когато те са изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

съгласно условията на договора, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен 

протокол. 
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 8. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочения в чл. 6, ал. 2 срок, възнаграждението за 

приетата работа, съгласно двустранно подписан предавателно-приемателен протокол, срещу 

издадена от него фактура, в размер и по начин, уговорени в договора;  

 9. Да 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;  

 10. Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на 

дейността на основание чл. 7, ал.1, т.4.2. (в случай на форсмажорни обстоятелства) 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да: 

 1. Изисква приемането на възложената работа в договорените срокове. 

 2. Получи договореното възнаграждение в размера и в сроковете, уговорени в договора. 

 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). 

 4. По искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сечта в насаждението, 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.  

 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. 

 6. Заяви писмено промяна на одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологични планове за 

добив на дървесина от насажденията, включени в обекта. 

 7. Откаже да добие допълнително заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални 

асортименти дървесина.  

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

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

лесовъдска практика в следните случаи: 

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

за предаване на насажденията;  

  1.2. за получаване на необходимите документи за изпълнение на съответната 

дейност; 

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

предстоящи такива; 

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

 2. Да създаде необходимата организация и осигури съответното техническо оборудване 

за извършване на възложеното по договора, съгласно декларираното при проведената 

процедура.  

 3. 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.  

 4. Да извърши качествено възложените дърводобивни дейности и да почисти сечищата 

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

 5. Да присъства лично или да осигури свой упълномощен представител за приемане на 

добитата на временен склад дървесина и определяне на коефициента на плътност за 

съответната категория дървесина съгласно действащо БДС, за което се изготвя и подписва 

двустранен предавателно-приемателен протокол за приемане на извършената работа. 

 6. 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. 
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 7. Да направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища. 

 8. Да поддържа за своя сметка извозните пътища в обекта, както и да съхранява и 

опразва горските пътища в съответствие с действащата нормативна уредба и по начин, който 

не възпрепятства тяхната експлоатация. Всички щети, нанесени на тези пътища в резултат на 

дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отстраняват за негова сметка. 

 9. Да съхранява и опазва хидротехнически съоръжения и всички подземни и надземни 

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

 10. Добива допълнително заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални асортименти 

дървесина, при постигнато споразумение.  

 11. Да не допуска нараняване на стоящия дървостой по време на извършване на 

дейността по добив и извоз на дървесината. 

 12. 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. 

 13. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му. 

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

насажденията, предмет на договора, с изключение на посочените от него подизпълнители. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и подизпълнителят носят солидарна отговорност при неизпълнение на едно 

или няколко задължения по договора пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.В списък - приложение № 2 към 

настоящия договор, са посочени  подизпълнителите, вида и обема на дейностите, които 

извършват,както и условията, при които ще се осъществи изпълнението. 

 15.В случаите на промяна на подизпълнителя, да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок 

до 3 дни информация и документите, изискуеми за сключване на договора, като промяната се 

отразява в договора с допълнително споразумение.   

 16. При обективна невъзможност за изпълнение на договореното, поради форсмажорни 

обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, водещи до 

невъзможност за работа в насажденията и извоз до обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

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. 

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

добив на дървесина, на основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата. 

 18. Да спазва стриктно 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. 

 19. Да изпълни с грижата на добър стопанин в указаните срокове възложената му 

работа съгласно изискванията на договора и действащата нормативна уредба. 

 20.Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 

предмета на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за 

необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 21.  Да отстранява констатирани отклонения от предмета на договора и несъответствия 

при изпълнението на дейностите, отразени в констативни протоколи и предавателно - 

приемателни протоколи в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок съобразно дадените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания. 

V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ  

Чл. 9.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.  

 

Чл. 10.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на 

някое от задълженията си по договора, в следните случаи:  
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 1. по  чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2 – неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на 

договора;  

 2. по чл. 7, ал. 2, т. 7 – неустойка в размер на 10 на сто от стойността на услугата за 

добива на неприетата отсечена и извозена на временен склад дървесина; 

 3. За неспазване на определения срок по чл. 7, ал. 2, т. 8 – неустойка в размер на 

законната лихва върху дължимата сума за срока на просрочието.  

 

Чл. 11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на 

задълженията си по договора, в следните случаи: 

 1. по чл. 8, ал. 2, т. 1 – неустойка в размер, равен на внесената от него гаранция за 

изпълнение на договора. 

 2. по чл. 8, ал. 2, т. 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; 

 3. В случай, че договорът е прекратен, поради изтичане на срока му и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е добил и доставил до обектите по приложение № 1 количеството 

заявена дървесина, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от сумата, 

посочена в чл. 5 от настоящия договор.  

 4. 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.  

 5. 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. 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 12.Договорът се прекратява: 

 1. с изтичане срока на договора; 

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

 3. при прекратяване на регистрацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в публичния регистър за 

извършване на дейности в горски територии – стопанисване и добив на дървесина; 

 4. на други основания, предвидени в нормативен акт. 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едностранно писмено уведомление, без да 

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

установи, че: 

 1. в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или 

подизпълнителите му вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание, във връзка с  

 възлагането на дейността;  

 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;  

 4. дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл. 

18 от Наредбата. 

 5. неспазване на изискванията на приложимото законодателство, в т. ч. на Закона за 

горите (ЗГ) и/или свързаните с него подзаконови нормативни актове, Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд, правилата и нормите за противопожарна безопасност и др. 

Чл. 14.С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, поради обективни 

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

на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат 

на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай гаранция за изпълнение 

на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати 

ползи. 
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VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 15. (1) При подписването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

банкова или парична гаранция за изпълнение на договора в размера на 3% (три процента) от 

достигнатата стойност на договора без ДДС. Паричната гаранция се внася по сметката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – IBAN: BG45 CECB 9790 33G4 6083 00, BIC CECBBGSF, при 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, КЛОН РУСЕ. 

(2) Банковата гаранция се представя в оригинал и е със срок на валидност 1(един) месец след 

изтичане срока за изпълнение на договора. В нея следва да е посочено, че тя е безусловна и 

неотменима, и че се освобождава след изрично писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.16.(1) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава при изпълнение на 

договорните задължения в срока и при условията на чл. 6 от настоящия договор, без да се 

дължат лихви от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 

неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 

компетентен съд. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение на договора при неточно, 

непълно и/или некачествено изпълнени дейности, както и когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

отстрани недостатъците и/или дефектите по извършените дейности при условията на този 

договор.  

(4) Задържането и усвояването на гаранцията за изпълнение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не 

освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от плащане на уговорените неустойки по договора. 

Чл. 17.(1) Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с настоящия договор 

следва да бъдат в писмена форма. Адресите за кореспонденция на страните по договора са 

посочените адреси на седалището и управлението им. 

(2) При промяна на адреса или други данни за страната, всяка от страните е длъжна да 

уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната. В противен случай се счита, че 

всички уведомления са надлежно изпратени, получени и връчени, и обвързват страната, която 

не ги е получила. 

Чл. 18. Настоящият договор  може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие 

между страните, изразено в писмена форма. 

Чл.19.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да положат всички усилия за 

разрешаване чрез преговори на всички несъгласия и спорове, възникнали между тях във 

връзка с този договор. В случай на непостигане на съгласие по спорните въпроси, същите ще 

бъдат отнесени за решаване пред компетентния български съд. 

Чл. 20. За неуредените въпроси се прилага действащото българско законодателство. 

 Настоящият договор се състави в 4 (четири) еднообразни екземпляра –един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и се подписа от страните както следва: 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                               ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ 

Кмет на община Община Сливо поле 
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Приложение № 2 
 

 

 

 

СПИСЪК НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ 

 

1. ………………………………………………………………. 

 

2. ………………………………………………………………… 

 

3. ……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

ЗА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ: ………………….………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..........................   ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....................................                                              

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ  

Кмет на Община Община Сливо поле  

 

 

 




































