ДОГОВОР
№.............../...............2015г.
за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча на ловните сдружения по
чл.30 от ЗЛОД
В настоящия договор-препис са заличени личните данни на страните по договора
за изпълнение, съгласно чл. 23 ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД

Днес 27.08.2015г. в офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, на основание
чл.29, ал.8 от ППЗЛОД, между:
1.ТП ДЛС Шерба при СИДП ДП Шумен, седалище и адрес на управление: с.Горен
чифлик, обл.Варна, ул.“Шерба“ №7, Булстат 2016174120080, представлявано от
директор инж……(заличено) и ръководител счетоводен отдел ……..(заличено) ,
наричан накратко в договора ВЪЗЛОЖИТЛ от една страна и от друга
2.ЛРС „Балкан 2012“, седалище и адрес на управление : гр.Несебър, ул.“Еделвайс“
№1, вх.Б, ап.12, Булстат 176417556, представлявано от ……(заличено), наричан
накратко в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:
I .ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва стопнисването
и ползването на дивеча в следния ловностопански район:
№

1

ПЛР
Солник

Заповед на МЗГ
РД-46-1071/20.06.2001г.

Площ по ЛУП /ха/
1340

1.2.Срокът на договора е до 27.08.2030.г./съгласно чл.45, ал.1 от ППЗЛОД, срока на
договора е 15 години/.
II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
2.1.Да контролира и одобрява таксацията на дивеча в предоставения ловностопански
район и да отразява резултатите в протокол, изготвен по образец.
2.2. Да одобрява плановете за ползване на разселен дивеч в предоставения
ловностопански район.
2.3.Да одобрява и контролира изпълнението на “Програма за стопанисване и развитие
на дивечовите запаси” за предоставеният ловностопански район и да отрази
резултатитев протокол изготвен по образец.
2.4.Да предоставя своевременно разрешителни за отстрел , съобразно утвърдения план
за ползване на отделите видове дивеч, а също така и разрешителни за отстрел на
мигриращите видове.
2.5.да контролира изпълнението на годишния план за ползване на всички видове дивеч
(включително улова на жив дивеч за разселване и износ).
2.6.Да контролира събирането и разходването на годишите вноски за стопанисване и
ползване на дивеча, съгласно изискванията на чл.65, чл.65а, чл.65б и чл.65в от
ППЗЛОД.
2.7.Да осъществява охрана на дивеча и контрол при ползването.
2.8.Да осигури безвъзмездно площи от държавна горска територия за изграждане на
специализирана фуражна база.
III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
3.1.Да извърши таксация на дивеча по график , одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.2.Да изготвя проекто- планове за ползване на едър, местен дребен дивеч и хищници,
съгласно изискванията на чл.63, ал.1 и ал.2 от ППЗЛОД и да прави предложения за
промяна при възникнали обстоятелства.
3.3.Да заплати дължимите годишни вноски за стопанисване и ползване на дивеча,
съгласно изискванията на чл.65, чл.65а, чл.65б и чл.65в от ППЗЛОД.

3.4.Ежегодно да разработва “Програма за стопанисване и развитие на дивечовите
запаси” за предоставеният ловностопански район, съобразена с изискванията на
ловоустройствения проект и действащите нормативни документи в срок до 15 май на
текущата година.
3.5.Да обезпечи изпълнението на “Програма за стопанисване и развитие на дивечовите
запаси” за предоставеният ловностопански район.
3.6.Да организира и осъществи стопанисването на дивеча в съответствие с
изискванията на чл.37, ал.1 от ЗЛОД и ППЗЛОД.
3.7.Да опазва и охранява дивеча в предоставения ловностопански район.
IV.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
4.1.Настоящият договор се прекратява:
а/с изтичане на срока;
б/при прекратяване на една от страните по настоящия договор;
в/по взаимно съгласие на страните;
г/при констатирани нарушения по чл.30 от ЗЛОД
4.2.В случаите по предходния чл.4.1., б.“г“, договорът се прекратява с едномесечно
писмено предизвестие от директора на ТП ДЛС, отправено към лицето, което
представлява сдружението.
V.САНКЦИИ
5.1.При забава на плащания по настоящия договор, неизправната страна дължи на
изправната неустойка в размер на законната лихва
5.2.При неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
директора на ТП ДЛС , по предлажение на Комисията по ловно стопанство , съвета по
лова към РДГ или на Управителния съвет на ловното сдружение по чл.30 и чл.31 от
ЗЛОД , със заповед забранява ползването на дивеча в предоставения ловностопански
район, предмет на настоящия договор за срок до 2 /две/ години.
VI.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
6.1.Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване.
6.2.Възникналите спорове относно тълкуването на настоящия договор се решават чрез
преговори и взаимно съгласие на страните, а когато такова липсва, спорът се решава от
компетентния съд.
6.3.За неуредените случаи в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство в РБългария.
6.4.Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между
страните, изразено в писмена форма.
6.5.Ежегодно разработваните “Програма за стопанисване и развитие на дивечовите
запаси” за предоставеният ловностопански район, както и протоколите за изпълнението
им са неразделна част от настоящия договор.
Настоящият договор се състави и подписа в два екземпляра, по един за всяка от
страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/…….(заличено)/
/....(заличено)…………

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/……(заличено)/

