
Д О Г О В О Р  №2 8

Днес, 11.04.2022 г., в гр. Тополовград, между:

1. „Ю гоизточно държавно предприятие” ДП -  гр. Сливен, Териториално  
поделение „Държавно ловно стопанство Тополовград”, с адрес гр. Тополовград, 
ул.’’Александър Стамболийски,, № 17, представлявано от инж. Николай Лафчиев в качеството 
му на директор и Янко Янков -  главен счетоводител, ЕИК: 2016176540285, наричано по-долу 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ 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- ‘ с Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС:
В в  126085222, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

на основание влязла в сила Заповед № Р Д -10-67/21.03.2022 г. на директора на ТП „ДЛС 
Тополовград“ на Ю ИДП за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, чрез открит конкурс, с посочения в 
заповедта предмет и протокол № ОД-03-44/18.03.2022 г. от назначената от мен комисия, се 
сключи настоящият договор при следните условия:

I. ПРЕДМ ЕТ И СРОК НА ДОГО ВО РА
1.1. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни услугата: 

„ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖ ДАНЕ НА КУЛТУРИ ” за О бект №  2022-ЛКМ , на територията на 
ТП ДЛС Тополовград.

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 
приложената спецификация към процедурата, както следва:

Отдел,
подотдел

или
кадастр.
номер

I 1 л о щ ,
д к а

Един. 
мярка по 

В Т Н

Коли
чество

О б щ а
с т о й н о с т  

в  л в .

Ед. цена 
на мярка 

в  л в .

Срок за изпълнение 

(от дата до дата)

1 2 3 4 5 6 7

I. ПОПЪЛВАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ КУЛТУРИ

ПОПЪЛВАНЕ НА ДРЕБНОРАЗМ ЕРНИ ФИДАНКИ

1. ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА ФИДАНКИ
124 м 19,2 100 бр. 38,40 18,36 0,48 до 31 12.2022 г.

130 м 3 3 100 бр. 6,60 3,16 0,48 до 31.12.2022 г.

135 ц 2 100 бр. 4,00 1,91 0,48 до 31.12.2022 г.

125 а 4,6 100 бр. 9,20 5,82 0,63 до 31.12.2022 г.

общ о 29,1 58,20 29,25 0,50

2. МАРКИРАНЕ НА ПЛОЩА

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



124 м 19,2 дка 19,20 66,83 3,48 до 31.12.2022 г.

130 м 3,3 дка 3,30 11,49 3,48 до 31.12.2022 г.

135 ц 2 дка 2,00 6,96 3,48 до 31.12.2022 г.

125 а 4,6 дка 4,60 17,44 3,79 до 31.12.2022 г.

обш о 29,1 29,10 102,72 3,53

3 .  Р Ъ Ч Н О  с а д е н е  н а  ф и д а н к и  в  ц е п н а т и н и

124 м 19,2 100 бр. 38,40 8 9 3 3 5 23,26 до 31 12.2022 г.

130 м 3,3 100 бр. 6,60 153,54 23,26 до 31 12.2022 г.

135 ц 2 100 бр. 4,00 93,06 23,26 до 31.12.2022 г.

125 а 4,6 100 бр. 9,20 215,46 23,42 до 31.12.2022 г.

общ о 29,1 58,20 1355,41 23,29

О БЩ О  ПОПЪЛВАНЕ В О БЕК Т 2022-ЛКМ
29,1 1487,37 46,58

II. ОТГЛЕЖ ДАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ КУЛТУРИ

1.Ръчно окопаване на 3-годишни култури

Ръчно окопаване по реда - първи път
124 м 92 100 л.м . 368,00 5 7 9 5 3 4 15,75 01.04.2022 г .-3 1.05.2022 г.

130 м 8 100 л.м . 32,00 503,94 15,75 01.04.2022 г .-3 1.05.2022 г.

135 ц 6 100 л.м . 24,00 377,96 15,75 01.04.2022 г .-3 1.05.2022 г.

общ о 106 424,00 6677,24

2. Ръчно окопаване на 4-годишни култури

Ръчно окопаване по реда - първи път
124 д 29 100 л.м. 17,70 274,74 15,52 01.04.2022 г .-3 1.05.2022 г.

125 а 10 100 л.м. 31,70 492,05 15,52 01.04.2022 г .-3 1.05.2022 г.

125 в 72 100 л .м . 241,30 3745,48 15,52 01.04.2022 г .-3 1.05.2022 г.

125 з 11 100 л.м. 38,50 597,60 15,52 01.04.2022 г .-3 1.05.2022 г.

обш о 122 329,20 5109,87

О БЩ О  ОТГЛЕЖ ДАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ КУЛТУРИ в обект 2022-ЛКМ
228 11787,11

III. ОТГЛЕЖ ДАНЕ НА ЕДНОГОДИШ НИ КУЛТУРИ

1.Ръчно окопаване по реда - първо
42 м 10 100 л.м . 50,00 887,56 17,75 д о  31.05.2022 г.

обш о 10 50,00 887.56

2.Ръчно окопаване по реда - второ
42 м 10 100 л.м . 50,00 887,56 17,75 до 30.06.2022 г.

обш о 10 50,00 887,56

3 . Ръчно окопаване по реда - трето
42 м 10 100 л.м . 50,00 887,56 17,75 д о  30.09.2022 г.

общ о 10 50,00 887,56

ОБЩ О  ОТГЛЕЖ ДАНЕ НА ЕДНОГОДИШ НИ КУЛТУРИ в обект 2022-ЛКМ
10 150 2662,69

ОБЩ О  ЗА О БЕК Т 2022-ЛКМ: 15 937,17 лв.



Окончателният срок на договора е 31.12.2022 г.

I I .  ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯ.
2.1. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ 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. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право на постоянен контрол по изпълнение на възложената
работа.

2.3. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конкретно 
извършената работа, след подписване на протокола по т.2.1.

I I I .  ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ 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 едногодиш ните 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 ДЛС Тополовград, 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:

ИНФОРМ АЦИОННА ТАБЕЛА
НА ОБЕКТ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,В КОЙТО СЕ 

ОСЪЩЕС ТВЯВА ДЕЙНОСТ

ДГС/ДЛС/УОГС/Общ ина.......................................
О т д ел  ,подотдел............. ,Обект № ...........................

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

Изпълнител/Подизпълнител:.................................,удосто верен ие№  /  г.
/в случаите, в които се изисква/

Регистриран лесовъд............................................ удостоверением ...... / ...........г.
Тел................................................... /в случаите, в които се изисква/
Срок за извършване на дейността....................................г.

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩ АНИЯ
4.1. Цената на извършената дейност се определя на 15 937,17 лв. /петнадесет хиляди  

деветстотин тридесет и седем лева и седемнадесет стотинки/ без ДДС, на основание 
достигнатата при откритият конкурс цена, за изпълнение на възложенета-работа, предмет на 
договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  ̂ /У
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА -Щ ДЪЛНИТЕЛ: у



4.2. Изпълнителят заплаща гаранция за изпълнение в размер на 5% от достигната цена - 
796,86 лв. /седемстотин деветдесет и ш ест лева и осемдесет и ш ест стотинки/ или представи 
банкова гаранция, в деня на сключване на настоящият договор.

4.3. Плащанията се извършват, съгласно т .2 .1. и 2.3. от настоящия договор.

V. САНКЦИИ И НЕУСТОИКИ
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 ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ 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, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ заплаща стойността само на реално извършените дейности, като 
удържа от същата неустойка в размер на 50 %

При неизпълнение на работата, отразена в констативния протокол  
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ определя нов срок, който ако не бъде спазен се дължи същ ата 
неустойка в размер на 50 %, за констатираната част от работата в протокола

5.3. При неизпълнение ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ 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 на т.3.2. от Раздел III, гаранцията за 
изпълнение в размер на 5% от стойността на договора не се връща.

VI. ПРЕКРАТЯВАН Е НА ДОГО ВО РА
6.1. Договора се прекратява с изтичане срока по Раздел I, т. 1.2.;
6.2. Договорът се прекратява с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, 

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

6.2.1. В случай на пълно неизпълнение на възложената работа по договора, ако 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил в срок възложената дейност по Раздел I, т. 1.2. в срок до 
31.12.2022 год.

6.2.2. 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.

6.2.3. 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.

6.2.4. 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.

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

6.2.6. Изпълнителят няма сключен трудов договор с лице, притежаващо 
удостоверение за упражняване на лесовъдска практика;

6.2.7. 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, в ъ зл о ж ^ т^ л ^  може:

ЗА ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ:/ ? ^ гйТ Х _ В А ^ ^ ^ 8 ^Ъ ЛН И ТЕЛ : ^
у.



6.2.7.1. Да поиска от изпълнителя за негова сметка да осъществи изпълнението на 
заложените в договора технологични и качествени показатели.

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

В случаите по т.6.2.2, т. 6.2.3, т. 6.2.4 и т. 6.2.5 от Раздел VI, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ не дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезщетения за пропуснати ползи и неустойки за вреди.

6.2.8. 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.

6.2.9. В случаите на прекратяване на договора, при условията на Раздел VI., т.
2, т.З и т.4, гаранцията за изпълнение не се връща.

VII. ДО П ЪЛНИ ТЕЛНИ  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, удостоверение, че няма парични 
задължения към Ю ИДП ДП Сливен, установена с влязъл в сила АКТ на компетентен орган, 
платежно нареждане за внесена парична гаранция в размер на 796,86 лв. /седемстотин деветдесет 
и шест лева и осемдесет и шест стотинки/ за изпълнение на договора.

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

-
ВЪЗЛОЖ ЦТЕЛ:; И ЗП Ъ ЛН ИТЕЛ

ДИРЕКТОР: 1 *  C I «  |нас Баев/
/инж. Николай ^аф чиев/

-  к
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Янко Янков/

G



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОФЕРТА
(поставя се в плик „Ценово предложение”)

Днес на 18.03.2022 год.
Пълно наименование, седалищ е и  адрес на управление на изпълнителя: 

„БАЕН А -А танас Баев“ЕТ обл.Х асково,общ .Тополовград,гр.Тополовград 
,ул.‘*Св.Климент О хридски“№ 02А  представляван/е от А танас Н иколов Баев 
ЕГН адрес гр.Тополовград ,ул.“С в.К лим ент С)хридски“№ 02А
с л.к. №  [ изд. на 04 .06 .20Юг от М ВР Х асково в качеството си
на управител /собственик

П равя следното ценово предложение:

1.3а обект №  2022-ЛКМ ;
П ри начална цена общ о за обекта: -15 937,17 лв. (петнадесет хиляди деветстотин тридесет  

и седем лева и седем надесет стотинки) без Д Д С и начални цени в лева без ДД С за  дейностите от 
обекта:

Вид на дейността (операцията) Начална цена 
без ДДС (лв)

Словом

Попълване на култури 1487,37 Хиляда четиристотин осемдесет и седем лева и тридесет и 
седем стотинки

Отглеждане на иглолистни култури 11787,11 Единадесет хиляди седемстотин осемдесет и седем лева и 
единадесет стотинки

Отглеждане на едногодишни култури 2662,69 Две хиляди шестстотин шестдесет и два лева и шестдесет и 
девет стотинки

Общо за обекта
15 937,17 Петнадесет хиляди деветстотин тридесет и седем лева и 

седемнадесет стотинки

2. Предлагам цена 15 937,17 лв., словом (петнадесет хиляди деветстотин тридесет и седем 

лева и седемнадесет стотинки), общо за обекта, без ДДС и цени в лева без ДДС за дейностите от 

обекта:

Вид на дейността (операцията) Предложена 
цена 

без ДДС (лв.)

Словом

Попълване на култури
1487,37

Хиляда четиристотин осемдесет и седем лева и тридесет 
и седем стотинки

Отглеждане на иглолистни култури
11787,11

Единадесет хиляди седемстотин осемдесет и седем лева и 
единадесет стотинки

Отглеждане на едногодишни култури
2662,69

Две хиляди шестстотин шестдесет и два лева и шестдесет 
и девет стотинки

Общо за обекта 15 937,17
Петнадесет хиляди деветстотин тридесет и седем лева и 

седемнадесет стотинки

3. Н астоящ ата оф ерта важ и за срок 90/деветдесет/календарни дни 

ЗА Д Ъ Л Ж И ТЕ Л Н И  УСЛО ВИ Я:

Срок за приклю чване изпълнението на услугата: 31/12/2022год. 

Начин на плащ ане: съгласно посочения в проекто-договора.

Дата! 7.03.2022г. Кандидат

Атанас Баев


