
 

 

ДОГОВОР ЗА ТРАНСПОРТ НА ДЪРВЕСИНА 
 

№ ПО-01-96/11.10.2022г. 
Д-109 

 

Днес 11.10.2022 год. в гр. Самоков 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 (НУРВИДГТ) и Заповед № РД 07-

337/04.10.2022 г. на Директора на ТП „ДГС Самоков“ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи 

настоящият договор между: 

1. ТП „ДГС Самоков“, гр. Самоков, териториално поделение на Югозападно държавно 

предприятие с ЕИК 2016275060329 със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. 

„Софийско шосе“ № 20, представлявано от инж. Александър Александров Кроснев в качеството му 

на Директор и Гергана Л. Ихтиманска – Ръководител счетоводен отдел /РСО/, наричано за краткост 

по долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

2. „Ласкинлес” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Доспей, ул. „13-та” № 3, община 

Самоков, област София с ЕИК 131360442, представлявано от Николай Иванов Ласкин, в качеството 

на Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

се сключи настоящият договор при следните условия: 

 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 
 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу възнаграждение да 

натовари, транспортира и разтовари дървесина от временен горски склад до физически лица и 

двора на ТП „ДГС Самоков“ на територията на Община Самоков от обект № 2262, подотдел 607 „и“ 

в района на дейност на ТП „ДГС Самоков“, както и при необходимост да изгражда и/или поддържа 

извозните горски пътища в насажденията, от които извършва транспорт на дървесина. 

  1.2. Количество дървесина по категории, сортименти и дървесни видове, обща стойност на 

обекта без ДДС и място за извършване на дейността е както следва:  

 Обект № 2262, подотдел 607 „и“, землище с. Рельово 

Сортименти 
Дървесен 

вид 

Количество 

м3 

Единична 

цена без 

ДДС 

лв. 

Обща 

стойност без  

ДДС 

лв. 

Средна/Дребна/Дърва бк 133 56,00 7448,00 
 

1.3. Срок за изпълнение на дейностите товарене, транспортиране и разтоварване до 

30.12.2022 г.; 

1.4. Крайният срок на договора може да бъде удължен със сключване на допълнително 

споразумение (анекс) към настоящия договор. 
 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

2.1. Стойността на възлаганата дейност е в размер на 7448 /седем хиляди четиристотин 

четиридесет и осем/ лева без ДДС. Цената е изчислена на база ценово предложение от 

изпълнителя. 

 2.2.  Цената се заплаща по асортименти от съответните категории, реално транспортирана 

дървесина след приемане на работата с приемателно-предавателен протокол, подписан от 

упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и служител на ТП „ДГС Самоков“. Заплащането се 

извършва в срок от 10 /десет/ работни дни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представяне в счетоводството 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура към протоколите за приемането на работата. 

2.3. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 

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

2.4. При установяване на недовършени работи, както и на работи с недостатъци, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спре предоставянето на средства до тяхното отстраняване. 

2.5. Внесената гаранция за изпълнение на договора е 372 лева и се освобождава в срок 10 

работни дни след точното и в срок изпълнение на задълженията 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 компетентен 

съд - до решаване на спора с влязло в сила решение. 

2.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него. 
 

IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 



 

 

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предизвести ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 1 (един) работен 

ден за нуждата от извоз и за количеството дървесина, предмет на извозването.  

 3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предаде товара (дървесината) в състояние годно за 

товарене, транспортиране и разтоварване до получателя. 

 3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предупреди ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да обяви изрично всички 

специални товари (дървесина) - извън габаритни и други. 

 3.4. Когато товарът (дървесината) е явно неподходящ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да приеме товара 

(дървесината) само ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви писмено, че вредите, които биха настъпили, са за 

негова сметка. 

 3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава заедно с товара (дървесината) и документите, необходими за 

пристигането му до получателя. Всички разходи, причинени от неправилно попълнени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ транспортни документи, са за негова сметка. 

 3.6. За превоза на товара (дървесината), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

възнаграждение, платимо в размера и в сроковете, уговорени в Раздел II от настоящия договор. 
 

ІV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

 4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимия брой работници, със съответното 

оборудване. 

 4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши товаренето максимално бързо. 

 4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши превоза с грижата на добрия превозвач в 

определения срок, с уговореното превозно средство, от отправната точка до местоназначението и 

да го предаде на получателя. 

 4.4. 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 товара (дървесината) от възможни вреди. 

 4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да запази товара (дървесината) в количествено и 

качествено отношение, от момента на приемането му до момента на предаването му на получателя. 

За целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури подходящото превозно средство със съответната 

техническа изправност, чистота, незаразеност. 

 4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за следните нарушения, във връзка с предаването и 

натоварването на товара (дървесината): 

 4.6.1. за недотоварване, претоварване и натоварване на превозното средство, в разрез с 

установените технически изисквания. 

 4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми получателя за пристигането на товара 

(дървесината) в местоназначението и да пази товара ( дървесината) до предаването му. 

 4.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни и допълнителните нареждания на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изменение на местоназначението, за изменение на получателя, за обременяване 

или освобождаване на товара (дървесината) и др. 

 4.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изгубването, погиването или повреждането (изцяло или 

частично) на превозвания товар (дървесина), освен ако вредата се дължи на непреодолима сила. 

 4.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за забавата да достави товара (дървесината) в срок. 3а 

забавяне на изпълнението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да намали възнаграждението с 10 %. 

 4.11. Ако при възникване на техническа невъзможност (повреда на пътя на автомобила/ите) 

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да извърши превоза на товара (дървесината) изцяло или отчасти на 

дадено количество дървесина и се наложи да ползва участието на други превозвачи, то 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията им до предаването на товара (дървесината). 

 4.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с изискванията на инструкцията за ползване 

на дървесина от ТП „ДГС Самоков” и с действащите нормативни документи по безопасността на 

труда и охраната в държавните горски стопанства и носи отговорност в случаи на злополука с него 

или наети от него работници по време на изпълнение на договора. 

 4.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изплаща от свое име и за своя сметка всички данъци, такси и 

осигурителни вноски на наетите от него работници. 
 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Договора се прекратява: 

 5.1. с изпълнението му. 

 5.2. по взаимно съгласие между страните. 

 5.3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа. 

 5.4. с едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при неизпълнение от 

другата страна. 

 5.5.  при отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от договора; 

 5.6. При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи  в 7-дневен срок 

писмено предизвестие до другата страна. 

 5.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се откаже от настоящия договор, само когато има основателни 

причини за това. 

 



 

 

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 6.1. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат 

отправяни в писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при отправянето им по 

имейл. 

 6.2. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети страни 

информацията, разменена по време на съвместните търговски преговори или свързана с вида на 

товара (дървесината), посоката на превозването му, ПОЛУЧАТЕЛЯ му и другите факти по 

изпълнението на договора. 

 6.3. Искът за вреди по договора за превоз се погасява с едногодишна давност, чийто срок 

започва да тече от деня, в който товара (дървесината) е предаден на получателя, а ако не му е 

предаден - от деня, в който е следвало да му бъде предаден. 

 6.4. При констатирани пълни или частични липси, повреди на товара (дървесината) или 

забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поканва в срок от 3 (три) дни получателя писмено, за 

да го обезщети. Поканата трябва да съдържа основанието за отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

размера на вредите, като се придружава с копия от документите, които доказват претенцията за / 

без вреда. Получателят трябва да отговори на поканата писмено в срок от 3 (три) дни. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно ще обезщети получателя за одобрената част от претенцията му. Не 

одобрената част от претенцията може да се предяви по съдебен ред. 

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

на клаузите на договора се допускат само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена 

форма, чрез сключване на допълнително споразумение към настоящият договор. 

 6.6. „Товар“ по смисъла на този договор е разнородна /различна по дървесен вид и сортимент/ 

дървесина. 

 6.7. „Непреодолима сила“ по смисъла на този договор е непредвидено или непредотвратимо 

събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което обективно 

препятства изпълнението на настоящия договор. 

 6.8. „Обективна невъзможност“ по смисъла на този договор е налице, когато реалното 

изпълнение на договора е неосъществимо поради практически или правно непреодолимо 

препятствие, настъпването на което не може да бъде вменено във вина на страните; при случайни 

по произход обстоятелства, т.е. страните не са ги предизвикали, не са могли, нито са били длъжни 

да предвидят (например пожар); при случайни по произход обстоятелства, когато страните нямат 

вина, както и тогава, когато е налице причинна зависимост между обстоятелствата и 

невъзможността за престиране, т.е. обстоятелството да е препятствие за реално изпълнение (при 

мобилизация страните не могат да изпълнят договореното); при събитие, вследствие на което е 

настъпило такова състояние, че от гледна точка на добросъвестността, всички усилия на страните 

да престират биха били лишени от практически резултат. 

6.9. Въпросите, възникнали при прилагането на този договор, се решават по взаимно съгласие 

между страните. В случай, че това се окаже невъзможно, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК 

страните се съгласяват, че всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, 

включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 

неизпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния съд, 

съобразно правилата за родова подсъдност. 

6.10. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един 

за всяка от страните.  

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:............./*п/......... 

                                1................/*п/............                                                  /Н. Ласкин/                         

                     /Директор: инж. Ал. Кроснев/   

             

 

                                2............../*п/.............                   

                                    /РСО: Г. Ихтиманска/ 

 

 

           Юрисконсулт:............../*п/.............. 

                                      /Ел. Стаменова/ 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл.1, ал.3 от ЗЗЛД във връзка с чл.9б, ал.3 от НУРВИДГТ. 

 
 


