
 

Д О Г О В О Р № РГ – 03 – 6/06.03.2018г. 

З А  О Б Е К Т № 1891 

 

 

           Днес, 06.03.2018 г., в гр. Маджарово, между: 

 

 1. ЮИДП ТП Държавно горско стопанство Маджарово, със седалище и адрес на 

управление гр.Маджарово, ул. ”Петър Ангелов„ №7а  представлявано от инж. Николай Лафчиев 

в качеството му на директор, Ана Георгиева – главен счетоводител,  ЕИК 2016176540338, 

наричано  по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна, и 

 

 2. ЕТ „ БАЕНА – АТАНАС БАЕВ“, с ЕИК:126085222, със седалище и адрес на 

управление гр. Тополовград, ул. „Св. Климент Охридски“ № 2а, представлявано от Атанас 

Николов Баев, в качеството на управител, с ЕГН 4604259067 с Идентификационен номер (ИН) 

по ЗДДС BG126085222, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание влязла в сила 

Заповед № РД-10-26/27.02.2018г. на директора на ТП ДГС Маджарово на ЮИДП, за определяне 

на ИЗПЪЛНИТЕЛ, чрез открит конкурс на дата 27.02.2017г., с посочения в заповедта предмет, 

от друга страна, се сключи настоящият договор при следните условия: 

 

              І.  ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

 1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни : "ПОПЪЛВАНЕ НА 

ТОПОЛОВИ И ДРУГИ ШИРОКОЛИСТНИ КУЛТУРИ, И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ И 

ДРЕБНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ“ за Обект № 1891, на територията на ТП ДГС Маджарово. 

 1.2. Сроковете на договора за изпълнение на отделните видове дейности, предмет на 

договора, са за отделните дейности, приети с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в съответствие с 

техническото задание и приложените спецификации към процедурата, както следва: 

Попълване 3 год тополова култура 22,2 дка 100 дка 1834,60 

Попълване 2 год дребноразм култура 119,2 дка 554,4 дка 12434,37 

Попълване 3 год дребноразм култура 176,9 дка 827,6 дка 18725,67 

Отглеждане 1 год топола 113 дка – 3 пъти 339 дка 9436,51 

Отглеждане 3 год топола 100 дка – 3 пъти 300 дка 7234,71 

Отглеждане 2 год дребноразм култури 500 дка – 2 пъти 1000 дка 54169,20 

Отглеждане 3 годи дребноразм култури 855 дка – 1 път 855 дка 46892,30 

Обща сума за обект 1891 150727,36 
 

Окончателният срок на договора е 15.12.2018 г. 

 

І І.   ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема извършената работа, посочена в т. 1.1. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 

двустранно подписан протокол в края на всеки месец , а плащането за  

приетата работа се извършва в едномесечен срок. 

            2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на постоянен  контрол по изпълнение на възложената 

работа; 



            2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конкретно 

извършената работа, след подписване на протокола по т.2.1. 

 2.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право по време на действие на настоящият договор  да 

уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , че нежелае да бъдат извършвани  част  или конкретно 

определени дейности от посочените в т.1.2 от настоящият договор или пък да намали тяхното 

количество  относно броя  или декарите върху ,които следва да бъдат извършени. 

Уведомяването се счита извършено ако същото е отправено по електронна поща или факс и е 

предоставен едноседмичен срок на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за  подписване на анекс към договора , 

отразяващ настъпилите промени. 

            І І І. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложената дейност качествено, 

съгласно нормативните изисквания, в съответствие със ЗГ и другите нормативни актове, 

касаещи комплекса от дейности, предмет на процедурата за възлагане чрез открит конкурс, а 

именно: спецификация, технологичен план за залесяване на обекта, скици на отделите по ГСП, 

където ще се извършва дейността, предмет  на договора, като за целта подписва  протокол за 

приемане  на извършената работа за съответния вид дейност;  

3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава процента на прихващане на едногодишните горски 

култури да бъде не по-малко от 80 %. 

3.3. На основание двустранно подписаният протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

издаде фактура за плащане на действително извършената работа за отделните дейности, предмет 

на договора; 

3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ участва в потушаването на горски пожари, възникнали на 

територията на ДГС – Свиленград, срещу заплащане на направените и оправдани с документи 

разходи. 

3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да постави информационна табела с размери минимум 

60/40 см, която да съдържа следните реквизити: 

 
 

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА 
НА ОБЕКТ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,В КОЙТО СЕ 

ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ 
 

ДГС/ДЛС/УОГС/Община.................................. 

Отдел ........,подотдел............,Обект №........................ 

Извършва се.................................................. по договор№......./.............г. 

/вид дейност/ 

Изпълнител/Подизпълнител:.............................,удостоверение№....../..........г. 

                                                                           /в случаите,в които се изисква/ 

Регистриран лесовъд...................................... удостоверение№....../..........г. 

Тел.......................                                           /в случаите,в които се изисква/ 

Срок за извършване на дейността...............................г. 

 

  

ІV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

4.1. Цената на извършената дейност се определя на 150727,36/сто и петдесет хиляди 

седемстотин двадесет и седем лв. и 36ст./лв. без ДДС, на основание достигнатата при откритият  

конкурс цена, за изпълнение на възложената работа, предмет на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4.2. Плащанията се извършват, съгласно т.2.1. и 2.3. от настоящия договор. 

 

V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

5.1. За допуснати нарушения и виновно неизпълнение на възложените дейности, 

предмет на договора, се съставя двустранно подписан констативен протокол, като  



ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в протокола срок, да 

отстрани допуснатите нарушения; 

 5.2. За неизпълнение на възложеното, което е отразено в констативния протокол по т.5.1 

от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща стойността само на реално  извършените дейности, като 

удържа от същата неустойка в размер на 50 % 

            При неизпълнение на работата, отразена в констативния протокол 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя нов срок, който ако не бъде спазен се дължи същата 

неустойка в размер на 50 %, за констатираната част от работата в протокола 

5.3. При неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписва протокол само за реално 

извършените дейности;  

            5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

            5.5.При неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  задълженията му по т.3.2. от Раздел ІІІ, 

гаранцията за изпълнение  в размер на 5% от стойността на договора не се връща. 

 

            VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  
6.1. Договора се прекратява с изтичане срока по Раздел І, т.1.2.; 

6.2. Договорът се прекратява с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

без да дължи неустойки за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията не се 

възстановява, когато: 

 1. В случай на пълно неизпълнение на възложената работа по договора, ако 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил в срок възложената дейност по Раздел І, т.1.2. ПОПЪЛВАНЕ НА 

ТОПОЛОВИ И ДРУГИ ШИРОКОЛИСТНИ КУЛТУРИ, И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ И 

ДРЕБНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ в срок до 15.12.2018 год.; 

         2. В случай, че по време на действието на договора, в резултат на настъпила промяна в 

обстоятелствата, поради която Изпълнителят вече не отговаря на някои от изискванията на 

Възложителя, посочени в условията и при провеждане на процедурата на възлагане чрез открит 

конкурс 

         3. По време на изпълнение на договора, бъде установено, че във връзка с възлагането 

на дейностите, Изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание при участие в 

процедурата по съответния образец. 

         4. В случай, че в процесът на изпълнение на договора, са установени от възложителя 

неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени 

показатели за извършване на съответната дейност. 

         5. По време на изпълнение на договора се установи, че дейността се извършва от 

подизпълнители. 

         6. Изпълнителят няма сключен трудов договор с лице, притежаващо удостоверение за 

упражняване на лесовъдска практика; 

         7. Когато в процеса на изпълнение на договора, възложителят констатира отклонение 

на изпълнението от определените с договора технологични и качествени показатели за 

извършване на дейността, които изпълнителят може да отстрани, възложителят може: 

7.1.Да поиска от изпълнителя за негова сметка да осъществи изпълнението на заложените в 

договора технологични и качествени показатели.     

7.2. Да прекрати договора и да заплати на изпълнителя само реално извършените дейности. 

В случаите по т.2, т.3, т.4 и т.5 от Раздел VІ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезщетения за пропуснати ползи и неустойки за вреди. 

8. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, както и при други основания, изрично 

посочени в договора, съответната страна е длъжна писмено да уведоми  насрещната страна в 3 – 

дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства. 

Когато при приемане на изпълнението се констатира неизпълнение на задължения по 

договора, дължащи се на обстоятелства, установени по реда на т.8, неустойка не се дължи. 



 

 9. В случаите на прекратяване на договора, при условията на Раздел VІ., т. 2, т.3 и т.4, 

гаранцията за изпълнение не се връща. 

 

 VІІ.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 7.1.  Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване; 

 7.2.  За неуредените в този договор случаи се прилагат разпоредбите на ЗЗД и другите 

нормативни актове, касаещи възлагането на дейността, чрез открит конкурс и изпълнението на 

комплекса от дейности; 

 7.3.  Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на 

страните; 

            7.4.  Възникналите спорове, относно приложението, тълкуването, изпълнението или 

неизпълнението на настоящия договор, се решават чрез преговори и взаимно съгласие на 

страните, а при невъзможност, се решават от компетентен съд; 

 7.5. Неразделна част от договора: удостоверение от органите на Националната агенция по 

приходите, че кандидатът няма парични задължения към държавата, удостоверени с влязъл в 

сила акт на компетентен орган, документ за внесена или учредена в полза на възложителя 

банкова гаранция за изпълнение на договора, свидетелство за съдимост на физическото лице или 

на членовете на управителните органи на търговеца, декларация, че няма парични задължения 

към ЮИДП ДП Сливен, установена с влязъл в сила АКТ на компетентен орган, платежно 

нареждане за внесена парична гаранция  в размер на 7536,37лв. за изпълнение на договора, 

спецификация към договор. 

 Настоящият договор се изготвя в два еднообразни  екземпляра, по един за всяка от 

страните. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:             ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП ДГС МАДЖАРОВО                                                  ЕТ БАЕНА-АТАНАС БАЕВ 

 

ДИРЕКТОР :                                                                     УПРАВИТЕЛ: 

       /инж. Николай Лафчиев/                      /Атанас Баев/  

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

           /Ана Георгиева/ 

                                                 

 
 


