ДОГОВОР №60
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ - СЕЧ И ИЗВОЗ НА ДЪРВЕСИН А ДО ВРЕМ ЕНЕН
СКЛАД
Днес, 21.12.2021 г. в гр. ТОПОЛОВГРАД на основание спечелена процедура по
договаряне, открита със заповед № Р Д -10-267/29.11.2021г. и Протокол на комисията за
определяне на резултатите от класирането с Вх.№ ОД-ОЗ-179/10.12.2021 г., се сключи
настоящ ият договор за възлагане на добив на дървесина между:
1. „Държави о ловно стопанство Т ополовград”- ТП на „Ю И ДП ” ДП Сливен, ЕИК:
2016176540285, представлявано от инж. Ж
Г
Д
в качеството си на Директор
иЯ
Я 1_„__ - главен счетоводител, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ,
от една страна и
заличено оьгласно регламент нл ВС 201&/679
2. „СЕКВОЯ С .К .” ЕОО Д, с ЕИК 205799859, вписан в регистъра за търговски
дружества на Агенция по вписванията, седалище и адрес на управление: с. Хлябово, общ.
Тополовград, обл. Хасково, ул. „Георги Бенковски“ № 13, представлявано от О
К г,
с ЕГНв качеството му на У правител и наричан накратко
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна при следните условия:
I. ПРЕДМ ЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК НА ДОГОВОРА.
1.1. Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад: И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ
се задължава да добие, извози, сортира и рампира на временен склад дървесината, а
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за добива,
извоза, сортирането и рампирането на дървесината.
1.2. Дървесината по т. 1.1. е в ОБЕКТ № 2144 /отд./подотд./ - 53п,55ж, 56 в, дърв.вид:
цр, бл, кдб, обем - 398 пл.мЗ. лежащ а маса на територията на ГП „ДЛС ТО П О Л О ВГРА Д ”.
1.3. Н асажденията включени в обекта се предават на изпълнителя с издаването на
позволително за сеч и изготвяне на предавателно-приемателен протокол. П озволителното
за сеч и протокола се изготвят в присъствието на физическото лице с право на лесовъдска
практика по чл. 235 от ЗГ, който ги подписва.
1.4. Срокът за сеч и извоз е до 31.12.2021 г.
1.5. Крайният срок на договора е до 31.12.2021 г.
1.5.1 Посочените крайни срокове в 1.5 от настоящия договор, следва да се считат
продължени при удължаване на сроковете за сеч и извоз, определени със съответните
„Позволителни за сеч” - при условията на настоящия договор и разпоредбите на
„Наредбата за сечите в горите” .
1.6. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право временно да преустанови добива в обекта при наличие
на обективни причини, независещи от него /вклю чително и липса на пазар за реализация на
добитата дървесина, като уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ най - малко три дни, преди датата от
която се преустановява /спира/ дърводобива. В този случай срокът на договора спира да
тече.
1.7. Спирането на срока се установява с двустранни протоколи между ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ
и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които се съставят в деня, от който се преустановява дърводобива.
1.8. Срокът автоматично се удължава с толкова дни, с колкото е спрян, в съответствие с
т. 1.6. от договора.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩ АНЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
2.1.
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за сеч, извоз,
сортиране и рампиране както следва лв. без ДДС за куб.м./:
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Размерът на цената съгласно предложената оферта на изпълнителя за обекта е: 9 950.00
лв. /девет хиляди деветстотин и петдесет лева/ без ДДС.
2.2. Цената по т. 2.1. се плаща след приключване на дейностите по сечта, извоза,
сортирането и рампирането на отделните партиди и представяне на предавателноприемателните протоколи за тях, ежемесечно до 30-то число.
Протоколите се съставят от комисия в състав: двама представители на ТП „ДЛС
ТОПОЛОВГРАД*’; представител на Изпълнителя;
2.3. Плащането на цената се извърш ва по банков път- в банка Райфайзенбанк, IBAN №
Вв
), В1С: Я гВ В В С 8К .
2.4. Ако при сечта или извоза по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъдат повалени или повредени
по начин, който налага тяхното отсичане немаркирани дървета, същите се отсичат и
извозват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след маркиране и изготвяне на необходимата документация и
се намалят от договорената с настоящия договор цена за добив.
2.5. Ако по време на сечта или извоза в резултат на стихийни бедствия бъдат повалени
или повредени немаркирани дървета, по начин, който налага тяхното отсичане същите се
отсичат и извозват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след маркиране и изготвяне на необходимата
документация и се заплащат от възложителя по договорената с настоящия договор цена.
2.6. Преди склю чване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в
размер на 497,50 лева /четиристотин деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ по
банкова сметка на ТП „ДЛС ТО П ОЛОВГРАД” в „ЦКБ" АД клон Ямбол, БАНКОВ КОД:
СЕСВВСБР; СМЕТКА Л/°: Вб93
I. Когато размерът на гаранцията за
участие се припокрива с размера на гаранцията за изпълнение, гаранцията за участие се
трансформира н гаранция за изпълнение.
2.7.
ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви на
И ЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от три работни дни след приемане на извърш ената работа по т. 1.1.
от настоящия договор и след освидетелстване на сечището, освен ако същ ият е прекратен
по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.8. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за реш аване от
компетентния съд.
III. ПРЕМ ИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
3.1. Отсечената и извозена дървесина е собственост на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ:
4.1. ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ е длъжен да предостави добива на дървесния вид, по количество
и качество, съгласно сортиментната ведомост.
4.2. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ е длъжен да утвърди технологичен план за осъщ ествяване на
добива и извоза на дървесината и да го предостави на изпълнителя срещу подпис.
4.3. В 7- дневен срок от склю чването на договора да издаде позволително за сеч на
дървесината на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не възпрепятства изпълнението на договора.
Позволителното за сеч се връчва на изпълнителя срещу подпис или на упълномощ еното
л и ц е- физическото лице с право на лесовъдска практика по чл. 235 от 3F /нотариално
заверено пълномощно/.
4.4. Да следи за извеждането на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения
технологичен план.
4.5. Да следи за правилното разкройване на дървесината съгласно БДС, сортиментната
ведомост и позволителното за сеч.
4.6. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена дървесина.
4.7. Д а осигури свой представител за освидетелстване на сечищ ето и подписване на
констативен протокол за това.
4.8. Да заплати уговорената цена в размера, по начините и в сроковете, определени в
настоящия договор.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
5.1. Изпълнителят е длъжен да осигури присъствието на физическото лице с право на
лесовъдска практика по чл. 235 от ЗГ при изпълнение на дейностите по настоящ ия договор,
при издаването на позволителните за сеч, подписването на предавателно-приемателните
протоколи и при освидетелстване на сечището и подписване на констативен протокол за това.
Името на лицето е C i
—
Ж с ——
удостоверение № 8913/07.02.2(Ш г. При
настъпване на смяна на лицето да се уведоми Продавача незабавно и да се представят
необходимите документи /удостоверение за регистрация, издадено от ИАЕ, трудов договор и
справка от НАП за лицето в тридневен срок.
5.2. Да започне сеч до 7 дни от издаване на позволителното за сеч
5.3. Да извърши сечта и извоза на маркираната дървесина в сроковете, определени със
съответното позволително, равномерно по площ и да почисти сечището.
5.4. Д а отсича само маркираните дървета, съгласно технологията за извеждане на сечта и
извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план.
5.5. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническата
безопасност и охрана на труда, и носи отговорност при злополука с наети от него
работници. В 7-дневен срок от сключване на договора, преди получаване на
позволителното за сеч, Изпълнителят е длъжен да направи инструктаж на работниците си
срещу подпис и да представи на Възложителя списък с наетите от него лица, който при
промени в състава да актуализира писмено.
5.6. Д а изгражда пътища, необходими за усвояване на дървесината и да поддържа
горските пътища към и в обекта, и да ги възстановява след приключване на дейностите за
своя сметка и след съгласуване на мероприятията с ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.
5.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да предоставя на трети лица дейностите от обекта,
предмет на настоящия договор.
5.8. И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ се задължава при започване на работа в обекта да постави
информационна табела, съгласно образеца по чл. 52 ал. 5 от Наредбата за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държ авна и общ инска

ИНФ ОРМАЦИОН НА ТАБЕЛА
на обект за добив на дървесина в горските територии- държавна собственост
,.Държавно ловно стопанство Тополовград” - ТП на „ЮИДГГ ДП Сливен
О бект
о т д . / п о д о т д ............
Извършва се

сеч по позволително за сеч № -___/ ____ .___ .2 0 2 1 г.
/отгледна. възобновителна,санитарна. принудителна, техническа, други/

Изпълнител / Подизпълнител______________ у достоверен ие№_____ / ______ .20... г.
Регистриран лесовъд

_удостоверение№

/ ______ .20..,г.

Срок за извършване на сечта и извоза в обекта о т ........................... д о ........................ г.
ЗАБРАНЕН Е ДОС ТЪ П Ъ Т Д О ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С
ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИ Ж ЕНИЕТО ПО ЕОРСКИТЕ ПЪТИЩА И
ОБОЗНАЧЕНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ.

5.9. Да отсича най- м а л к о
пл.мЗ месечно.
5.10. И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ се задължава да участва в потуш аването на горските пожари,
възникнали в района на неговата дейност, както и да предприема мерки за предотвратяване
на възникването им.
5.11. Лицето, на чието име е издадено позволителното за сеч, носи отговорност за
поставянето, поддържането, подновяването и премахването на обозначителните табели.
Преди започване на добива на дървесината, лицето /лицензирания лесовъд/ предоставя на
кмета на кметството или на кметския наместник на населеното място, в землището на което
ще се добива дървесината екземпляр от табелата, като се удостоверява нейното получаване.
Обозначителни табели се поставят задължително на горските пътища и туристически
пътеки, преминаващи през обекта, както и на временния горски склад. Обозначителните
табели се поставят преди започване на сечта и се премахват след подписване на
констативния протокол за освидетелстване на сечището и отстраняване на предписанията,
дадени с него.
5.12. Разрешение по чл. 144, ал. 4 от Закона за горите за достъп на физически лица до
горските територии, в които се провежда добив на дървесина и е поставена съответната
обозначителна табела, се дава в писмена форма от лицето, на чието име е издадено
позволителното за сеч, като се спазват изискванията на чл. 24 от НКОГТ. В разрешението
за достъп до насаждения, в които се извършва добив се посочват задължително: името на
лицето, издало разреш ителното; имената на лицата, на които се издава разрешение
/работниците, които извърш ват добива/; мястото и периодът, за които се разрешава достъпа
/срок не по- дълъг от срока на договора/. Разреш ителното за достъп е валидно от момента
на въвеждането на данните по чл.24,ал. 2, т. 2 от НКОГТ в информационната система на
ИАГ.
5.13. Всяка от страните е длъжна писмено да уведоми насрещ ната страна в 3-дневен срок
от настъпване на форсмажорни обстоятелства, уважени реституционни претенции и
непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в
резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно и да приложи
доказателства за това.
VI. СЪОБЩ ЕНИЯ
6.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се
извърш ват в писмена форма (препоръчана поща, факс, e-mail, на ръка в деловодството на
ТП ,.ДЛС ТОПОЛОВГРАД” или устно съгласно чл. 61 от АПК).
6.2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата
е длъжна в седемдневен срок да информира другата страна.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
7.1. Настоящ ият договор може да бъде прекратен:
7.1.1. Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, като заплати на
изпълнителя само реално извърш ените дейности, когато:
- по време на действието на договора- в резултат на настъпила промяна в
обстоятелствата, поради която изпълнителят или подизпълнителят вече не отговаря на
някое от изискванията на възложителя;
- по време на изпълнение на договора бъде установено, че във връзка с възлагането на
дейността изпълнителят е подписал декларации с невярно съдържание;
- са установени от възложителя в процеса на изпълнението на договора неотстраними
отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за
извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителя;
- дейността се извърш ва от подизпълнители, които не са включени в приложения в
офертата списък;
- се констатира нарушение на Закона за горите или неизпълнение на технологичния
план, невземане в срок на позволителното за сеч, нарушаване на задълженията по т. 5.1.5.9. от настоящия договор.
7.1.2. С изтичане срока на договора.
7.1.3. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено.
7.2. Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор,
ако то се дължи на непреодолима сила. При настъпване на форсмажорни обстоятелства,
както и при други основания, изрично посочени в настоящ ия договор, съответната страна е
длъжна писмено да уведоми насрещ ната страна в тридневен срок от настъпване на
събитието и да приложи доказателства.
7.3. Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени
реституционни претенции и сечта не е започнала ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ възстановява на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранцията за изпълнение, без да дължи неустойка и обезщ етение за
пропуснати ползи.
7.4. Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени
реституционни претенции и сечта е започнала, договорът се прекратява с едностранно
писмено волеизявление от страна на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, като заплаща стойността само на
действително добитата дървесина. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ не дължи неустойка и обезщ етение
за пропуснати ползи.
7.5. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ прекратява договора с едностранно писмено уведомление без да
дължи обезщ етение за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията не се връща
в следните случаи:
7.5.1. В случай, че по време на действието на договора, в резултат на настъпила промяна
в обстоятелствата. И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ вече не отговаря на изискванията на предварително
обявените условия.
7.5.2. В случай, че по време на изпълнение на договора бъде установено, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание;
7.5.3. Когато са установени от възложителя в процеса на изпълнението на договора
неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени
показатели за извършване на съответната дейност, вклю чително такива, допуснати от
подизпълнителя;
7.5.4. Когато дейността се извърш ва от подизпълнители, които не са включени в
приложения в офертата списък;
7.5.5. В случай, че ИЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ не започне сеч в 7- дневен срок от датата на
издаване на позволителното за сеч и извоз.
7.5.6. В случай, че Изпълнителят не се яви да получи позволително за сеч за което и да е
насаждение, включено в обекта в срока, указан в т. 1.3. от настоящия договор.
7.5.7. В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се
вменят във вина на никоя от страните по договора, и е невъзможно по-нататъш ното му
изпълнение, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай

Чл. 7.6. И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено
уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от следните си
задължения:
7.6.1. да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или оправомощено от него лице и в присъствието
на лицензирания му лесовъд маркирани за сеч и с положени на терена граници, съгласно
Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите, насажденията, включени в обекта, от които ше се
добива дървесината. Предаването на насажденията се извършва с подписването на
двустранен предавателно-приемателен протокол в срок до 10 дни от началото на
изпълнението на дейностите, съгласно графика по т.5.9. и минимум 3 /три/ дни преди
започване на сечта. При изразено желание от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ предава всички насаждения, включени в обекта в 10-дневен срок от
постъпване на искането.
7.6.2. 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.
7.6.3. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проходимост на горските пътища в държавните
горски територии, осигуряващ а първоначален достъп до насажденията и временните
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.
VIII.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
8.1. В случай на прекратяване на договора по т.7.5.5 гаранцията за изпълнение в размер
на 497,50 лева /четиристотин деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/, не се
възстановява, а се задържа като неустойка.
8.2. При забава или виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
задълженията, произтичащи от настоящия договор, гаранцията остава в полза на
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.
8.3 Страните по договора не дължат неустойки за неизпълнение на задълженията си по
настоящ ия договор, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства, уважени
реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след
склю чването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно
невъзможно.
8.4.
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение
на някое от задълженията си по настоящия договор, както следва:
1. Неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за
съответното насаждение, за което ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ не е изпълнил задължението си :
1.1. да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предавателно — приемателни протоколи
насажденията, включени в обекта, маркирани за сеч и с положени на терена граници,
съгласно Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите, водещо до неспазване на определения
по график за изпълнени по т.5.9.
1.2. да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 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 първоначален достъп до съответните насаждения и
временните складове, включени в обекта, в срок до 30 дни от датата на издаване на първото
позволително за сеч за тях.
2. За неспазване на 3 (три)-дневния срок за осигуряване на представител при
приемането на действително добитото и извозено на временен склад количество дървесина
след отправена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена покана или минимум веднъж месечно -

неустойка в размер на 10% от стойността на услугата за добива на неприетата отсечена и
извозена на временен склад дървесина.
3. За неспазване на определения краен 30-дневен срок за заплащане на извърш ената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа, срещу издадена от него фактура, считано от датата на нейното
представяне - неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за срока на
просрочието
1Х.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
9.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.
9.2. Настоящият договор не може да бъде изменян.
9.3. Страните по настоящия договор ще решават възникналите спорове относно
изпълнението му в дух на добра воля, чрез преговори и взаимно съгласие между страните, а
когато такова липсва съгласно законодателството на Република България.
9.4. Изменения и допълнения в настоящия договор могат да се правят само с
допълнително писмено споразумение /анекс/ по реда на Наредбата, подписано от двете
страни.
9.5. Страните могат да променят срока на договора, ако това се налага в резултат на
непреодолима сила.
9.6. Страните могат да намалят договорените цени в интерес на Възложителя и/или да
променят договорените цени, ако има изменение на държавно регулирани цени.
9.7. Предложението /офертата/ на изпълнителя е неразделна част от договора.
Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра- по един за всяка от
страните.
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