ДОГОВОР
№ 33 / 13.06.2017 година
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - Смолян
В ОБЕКТ № 1, отдели 1014л, 3129л, 3130в
Днес 13.06.2017 година в сградата на ТП - Държавно горско стопанство гр. Смолян, се
сключи настоящият договор между :
ЮЦДП – гр.Смолян, ТП Държавно горско стопанство - Смолян, с ЕИК
2016195800328, представлявано от инж. Станко Тодоров Делиянчев – Директор и Зорка
Руменова Маринова – гл. счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една
страна и от друга „Ибър-СТ” ЕООД, адрес на управление: гр. Велинград, ул. „Криволак”
№16, представлявано от инж. Стоян Иванов Ачев – в качеството си на управител, наричан
за краткост ИЗПЪНИТЕЛ, се сключи настоящият договор при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1 ВЪЗОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши със свои средства
лесокултурни дейности на територията на ТП – Държавно горско стопанство – Смолян в
Обект № 1, отдели 1014л, 3129л, 3130в – „Отглеждане на млади насаждения без
материален добив и работа в генеративната семепроизводствена градина, срещу сумата
от 15 079.89 лв. (петнадесет хиляди и седемдесет и девет лева и осемдесет и девет
стотинки), без ДДС, съгласно приложени спецификация за достигната цена и справка
за стойността на транспортните разходи, които са неразделна част от договора.
1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши предмета на договора (наричан подолу ЛКД ), по начин, предвиден в утвърдената документация от „открития конкурс”,
която е неразделна част от този договор.
1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите
условия за изпълнение на ЛКД, съгласно този договор, и изискванията на нормативните
актове, както и да му заплати извършената работа по цени, при условия и в сроковете,
уговорени в този договор.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1. Общата цена която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да заплати е в размер на 15 079.89 лв.
(петнадесет хиляди и седемдесет и девет лева и осемдесет и девет стотинки), без ДДС
при 100% изпълнение предмета на договора.
2.2. Заплащането на цената ще се извършва периодично след съставяне протокол за
приемане на извършената дейност за всеки отдел и изготвяне на фактура от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането ще се осъществява по банкова сметка / IBAN / на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ № ………….*………, BIC код …*………, при Банка ДСК – ЕАД.
2.3. Задължително условие за фактуриране на извършеното ЛКД ще става след
измерване на реално извършената работа и вписване на това обстоятелство в приемателно
–предавателен протокол. Протоколът се подписва от двете страни и от представителя на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е регистриран / лицензиран за извършване на съответната
дейност.
2.4. При възникнали различия от предварително заложените площи по договори и
реално извършена по – малко изработена площ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само реално
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извършената работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, определени по приложената
към договора спецификация за достигнатата цена.
2.5. В случаите на едностранно прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално и качествено извършената до момента на прекратяване на
договора лесокултурна дейност, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да дължи неустойка за това.
ІІІ. ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
3.1. Обектът се предава с протокол, подписан от двете страни. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
протоколът се подписва и от регистрирания лесовъд.
3.2. Договорът се сключи за срок до 30.11.2017 г. , съгласно техническото задание и
спецификацията, които са неразделна част от договора и може да бъде прекратен
предсрочно по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
3.3 В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заработеното до
момента на прекъсването.
3.4. Датата на подписване на настоящия договор се счита за начало на изпълнението на
ЛКД.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
4.1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
договорни задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава
оперативната му самостоятелност;
4.2. При констатирани пропуски или недостатъци при изпълнението на възложената
работа да дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма,
доколкото не пречат на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълнението им
не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното;
4.3. Откаже да приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени
несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, до
отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в
който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4.4. Откаже заплащането на възнаграждението или да поиска намаление на
възнаграждението, съразмерно с неизвършената работа, в случай, че в определения срок
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани за своя сметка констатираните отклонения и недостатъци по
т. 4.3;
4.5. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на
дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:
4.5.1. При неспазване на изискванията на приложимото законодателство, в т. ч. на Закона
за горите (ЗГ) и/или свързаните с него подзаконови нормативни актове, Закона за
здравословни и безопасни условия на труд, правилата и нормите за противопожарна
безопасност и др.;
4.5.2. Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба
на Наредбата 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 (Обн. ДВ, бр. 96/2011), (Наредбата);
4.5.3. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите, предмет на
договора.
4.6. Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително извършване на дейности, предмет на
договора, при възникнала обективна причина, налагаща промяна на количествата и видовете
дейности, респективно на стойността и сроковете за изпълнение на възложеното. В тези
2

случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите
промени.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:
5.1. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта, в който ще се осъществява възложената
дейност, във вид, който позволява нейното безпрепятствено изпълнение. Предаването на
обекта се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол не
по-късно от 3 дни преди започване на дейностите, като за дейностите, за които се изисква
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено лице, регистрирано по чл. 235 от ЗГ, протоколът се
подписва от него;
5.2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид всички необходими документи
(технологични планове, скица на обекта с нанесени граници на отделите/подотделите и др.)
съгласно действащата нормативна уредба, информация и данни, пряко или косвено свързани
или необходими за изпълнение предмета на договора, които са неразделна част от договора;
5.3. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до подотделите, включени в обекта, чрез
проходимост на горските пътища в горски територии - държавна собственост, за превозни
средства с висока проходимост и декларираната при проведената процедура техника;
5.4. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение
на задълженията му по договора;
5.5. Да следи за правилното изпълнение на дейността в съответствие с всички приложими
изисквания, технически норми и стандарти, произтичащи от действащата нормативна
уредба;
5.6. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени отклонения на изпълнението с
уговореното и констатирани недостатъци при извършената работа в срок до 3 работни дни
след установяването им;
5.7. Да осигури свой представител за приемане на извършената работа в договорените
срокове и да приеме изпълнението на дейностите, когато те са изпълнени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на договора, за което се подписва двустранен
предавателно-приемателен протокол;
5.8. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението за приетата работа, съгласно
двустранно подписания предавателно-приемателен протокол, срещу издадена от него
фактура, в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни, считано от датата на нейното
представяне, в размер и по начин, уговорени в договора;
5.9. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни
обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и
при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията,
предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват
допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени;
5.10. Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността
на основание т. 4.5.2.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:
6.1. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на дейността.
6.2. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложената работа в договорените
срокове, когато са изпълнени условията на договора;
6.3. Получи договореното възнаграждение за приетата работа;
6.4. Откаже да приеме предложението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнително извършване
на дейности по т. 4.6.
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7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
7.1. Да изпълни с грижата на добър стопанин в указаните срокове възложената му работа
съгласно изискванията на договора и действащата нормативна уредба;
7.2. Да осигури присъствието на свой представител (служителя си, регистриран за
упражняване на частна лесовъдска практика, за дейностите, за които се изисква,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено такова лице), в следните случаи:
7.2.1. за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за
приемане на обекта;
7.2.2. за получаване на необходимите документи за изпълнение на съответната дейност;
7.2.3. при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за
предстоящи такива;
7.2.4. за приемане на извършената работа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се
подписва двустранен предавателно-приемателен протокол.
7.3. Да изпълни допълнително възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по т. 4.6 в
случай, че е подписано допълнително споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7.4. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за
всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в
хода на изпълнение на дейността;
7.5. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на
предмета на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за
необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7.6. Да изпълни дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължителни указания и препоръки при
констатирани отклонения от предмета на договора и несъответствия при изпълнението на
дейностите, отразени в констативни протоколи и предавателно - приемателни протоколи.
7.7. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд и носи пълна отговорност при злополука с наети
от него лица;
7.8. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му;
7.9. Да съхранява и опазва съществуващите горски пътища до обекта, съобразно
действащата нормативна уредба и по начин, който не възпрепятства тяхната нормална
експлоатация. Всички щети, нанесени на тези пътища в резултат на дейността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отстраняват за негова сметка;
7.10. При обективна невъзможност за изпълнението на дейността, поради форсмажорни
обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, водещи
до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в тридневен срок от настъпване на събитието и да приложи
доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези
случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите
промени.
7.11. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършват
възлаганите дейности, на основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата;
7.12. Да спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други
актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на
действащите актове за противопожарна безопасност в горите.
7.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изплаща от свое име и за своя сметка всички данъци, такси и
осигурителни вноски, както и вноските на наетите от него работници.
7.14. При възникване на пожар в или извън договорирания обект по време на изпълнение
на договора, работниците и техниката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ могат да бъдат използвани за
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дейности, свързани с потушаването му, като направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще му
бъдат възстановени.
7.15. При транспортиране на работниците при извършване на същинската работа в обекта
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да опазва от повреди околните насаждения, култури и единични
дървета.
8. За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество при или по повод
изпълнение предмета на договора, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
9. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или
частично неизпълнение на задълженията си по договора, ако то се дължи на форсмажорни
обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, уважени
реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след
сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.
10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка поради виновно
неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:
10.1. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по т. 5.1 и 5.2 неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора;
10.2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по т. 5.3 неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за
съответния подотдел, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си;
10.3. При виновно неизпълнение на задължението си по т. 5.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната
извършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 5%;
10.4. При неоснователно забавяне на плащанията по т. 5.8 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за
всеки просрочен ден.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на
задълженията си по договора, в следните случаи:
11.1 При неоснователно забавяне на завършването на обекта в определения срок неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната неизвършена дейност
за всеки просрочен ден, но не повече от 10%;
11.2. При некачествено изпълнение на работата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са
допуснати съществени отклонения от определените технически и качествени показатели за
съответната дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на
10% от договорената цена за тази дейност, като това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от
търсене на отговорност за реално претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в случай, че
същите са по-високи от определената неустойка;
11.3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал нарушение на Закона за горите и актовете по
неговото прилагане, причинило вреда на горската територия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
обезщетение в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в
случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;
11.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети
лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
11.5. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този
случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените дейности.
11.6. При неизпълнение по този договор, всяка от страните дължи обезщетение за
причинените вреди при условията на гражданското и търговското законодателство.
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VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Договорът се прекратява:
12. с изтичане на срока на договора;
13. с пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения по
договора;
14. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
15. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение
за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:
15.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или подизпълнителите му вече не отговаря на някое от
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;
15.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание, във връзка с
възлагането на дейността;
15.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора
срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност,
включително такива, допуснати от подизпълнителите;
15.4. В случаите по т. 4.5.1;
15.5. е констатирано нарушение по ЗГ при изпълнение на настоящия договор;
15.6. в случай, че Изпълнителят предостави на трети лица права по настоящия договор;
16. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят
договора поради обективни причини – форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т.23 от
Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали
след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В
този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на реално
извършените дейности, когато са спазени условията на договора, като внесената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си
дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.
17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление,
без да дължи обезщетение за пропуснати ползи:
17.1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с
договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност,
включително такива, допуснати от подизпълнителите, които не желае да отстрани за своя
сметка;
17.2. При установено количествено неизпълнение на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
сроковете по договора в продължение на два поредни месеца;
17.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не е изпълнил някое от задълженията си по т. 7.2
и т. 7.3 от договора. В този случай внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на
договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в
случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от задълженията си по т. 5.1 - 5.3,
т.5.7 и 5.8 от договора. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за
пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като внесената гаранция за изпълнение на договора
се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 работни дни. При извършена дейност от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато изпълнението отговоря на условията на договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на действително извършената работа.
19. Договорът се прекратява без страните да си дължат неустойки или други вземания при
следните обстоятелства:
19.1. едностранно от Възложителя след получаване на утвърден финансов план и
констатиран недостиг на средства за извършване на мероприятията;
19.2. едностранно от Възложителя при нови разпореждания от висшестоящите ведомства МЗХ и ЮЦДП-Смолян.
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VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
20. Внесената парична гаранция за участие се освобождава от Възложителя след
подписване на настоящия договор.
20.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от достигнатата цена за
обекта и се възстановява на Изпълнителя след цялостно приключване на обекта.
Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли в него.
20.2. При прекратяване на договора, поради обективна невъзможност за изпълнение на
договора, което е констатирано с двустранен протокол, гаранцията на Изпълнителя се
възстановява.
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
21. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в
писмена форма за действителността.
21.1 Нищожността на някоя от клаузите в договора или на допълнително
уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като
цяло.
21.2 Страните по договора могат да го променят и / или допълват само при
възникване на обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени към момента на
сключването му и в резултат на които договорът засяга законните интереси на някоя
от страните. Изменения и допълнения на настоящия договор се правят с писмено
споразумение на страните.
21.3. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор
или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му,
както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското
гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез
споразумение. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред
съответния компетентен съд.
20.4. Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми
другата страна, последната не отговаря за неполучените съобщения, призовки и
други подобни.
20.5. Ако при непреодолими форсмажорни обстоятелства предметът на дейност не
бъде изпълнен, сроковете на настоящия договор могат да бъдат удължени чрез
допълнително споразумение / анекс /, но само до края на календарната година 2017г.
20.6. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и може
да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена
форма.
Договорът и спецификацията за достигнатата цена се съставиха и подписаха в по два
еднакви оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.
Неразделна част от настоящия договор са:
Спецификация за достигната цена.
Справка за стойността на транспортните разходи.
Техническо задание за изпълнение на дейността в Обект №1.
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ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТП ДГС „Смолян”

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ............./п/......................
/инж. Стоян Иванов Ачев - управител/

ДИРЕКТОР: ............/п/.......................
/ инж. Станко Делиянчев/
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: ............/п/.....................
/ Зорка Маринова/
*Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
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ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СМОЛЯН
Одобрил:

Утвърдил:

Директор ЮЦДП:___/п/_____

Директор ТП: …………../п/…………
/инж. Ст. Делиянчев/

/инж. Б. Арабаджиев/

СПЕЦИФИКАЦИЯ
за цената на обект № 1 в ДГС "Смолян" за възлагане на ЛКД по реда на 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
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х
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х

х

х

х

3129л
3130в
Всичко 1
3129л
3130в
Всичко 2
Всичко ІІ

37

ОБЩО: #####

582,39
582,39

6406,26
1223,60
7629,85
596,03
12,50
1,20
10,42
174,72
6406,26
1223,60
7629,85
596,03
12,50
1,20
10,42
174,72
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ ІІ. Работа в генеративна градина
1 Операция - кастрене на клони и отстраняване на двойни върхове с ръчни инструменти
32,88
361,68
69,08
430,76
33,65
0,71
0,07
10,08
9,86
49,32
542,52
103,62
646,14
50,48
1,06
0,11
9,63
14,80
82,20
904,20
172,70
1076,90
84,13
1,76
0,18
19,71
24,66
2 Операция - Ръчно бране и събиране на шишарки от стоящи дървета до 5 м.
12,33
135,63
25,91
161,54
12,62
0,26
0,03
8,82
3,70
12,33
135,63
25,91
161,54
12,62
0,26
0,03
8,82
3,70
24,66
271,26
51,81
323,07
25,24
0,53
1,00
17,65
7,40
106,86
1175,46
224,51
1399,97
109,36
2,29
1,00
37,36
32,06

6 892,47 689,25

7 581,72

1448,11

9 029,82

705,39

Изготвил: ……../п/…………..
/Н. Сивкова-Желева/
Телефон за контакти: 0882 428 779
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24

25

26

27

58,24
58,24

320,99
320,99

1069,98
1069,98

12745,00
12745,00

94,41
94,41

127,45
127,45

12.06.17-17.07.17

2895,20

88,00
264,00
352,00

3,29
4,93
8,22

15,86
27,75
43,61

52,86
92,49
145,36

634,28
1100,59
1734,87

45,31
47,85
93,16

63,43
73,37
136,80

11.09.17-11.09.17
12.09.17-14.09.17

88,00
88,00
176,00
528,00

1,23
1,23
2,47
10,69

7,60
7,60
15,19
58,80

25,32
25,32
50,65
196,00

300,01
300,01
600,01
2334,88

14,80

2,20

68,92

379,79

2895,20

47,78 206,7741 3 423,20

21,43
3,00
30.10.17-30.10.17
13,04
3,00
31.10.17-31.11.17
#DIV/0! #DIV/0!
х
х

1265,98 15079,89

Проверил ЮЦДП:

Експерт ВРПСД:___/п/_____
/инж. Сирма Хайдарова /

Експерт СГТ:___/п/_____

Проверил: ……..п…………
/инж. В. Владимирова/зам.директор на ДГС/ДЛС
Съгласувал: ……./п/……….
1. инж. В. Палагачев
ст. лесничей на / подпис /

Срок за изпъл-нение (от дата до дата)

135,0
135,0

лв.

1014л
Всичко 1

21

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ І: Отглеждане на млади насаждения без материален добив
1 Операция - Отглеждане на млади насаждения без материален добив

к.23:к.5

10

Ед. цена на мярка

9

лв.

8

Разходи за
Печалба
Обща
орган.,изпъ
до 10% стойност
л. и конот к.14+ к.14+к.15+
трол до
к.19+ к.19+к.20+
5% от
к.20
к.21+к.22
к.14+к.19+к
лв.
+к.23 лв.
.20
лв.

к.23:к.2

Кориг. нормовреме по ВТН

7

до 10%

Ед. цена на дка

Корекц. коеф. по ВТН

6

Средства за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на
труд на работниците

нормо време по ВТН

5

ЧКМ
к.5хк.6
или
к.5хк.8
:170

лв.

Коли-чество

4

Разходи
за
Средства за
осигуров- заплата и
ки
осиг. общо
к.12х19,1 к.12+к.13
%
лв.
лв.

Разходи за транспорт

Един. мярка по ВТН

3

Брутна
работна
заплата
к.10+к.11
лв.

Брой рабо-тещи лица к.16: к.17

Шифър по ВТН или местни труд.
норми

2

Доплащане за
прослужено
време
к.10х10%

Срок за изпълнение (месеци)

Площ, дка

1

Раз-ценка Заплата
к.6хч.ст.
по
или
разценк.8хч.ст. ки к.5хк.9
лв.
лв.

до 5%

3-5%
Отпуски - к.16*1,3101*8*2,74*1,66
лв.

Отдел, подотдел или кадастр. номер

10%

Стой-ност на мате-риалите, вкл. при
лв.
раб. с машини

чс 2,74

2017

/инж. Атанас Станков /
/инж. Георги Станчев /

2. инж. Г. Кисьов ……/п/………..
ст. лесничей на ГСУ
/ подпис /

Приложение №12
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА В ОБЕКТ №1
1. Предмет на процедурата и описание на включените дейности: „Отглеждане на млади
насаждения без материален добив и работа в генеративната семепроизводствена градина
на територията на ТП ДГС „Смолян””
2. Описание на предмета - видове лесокултурни дейности в Обект № 1:
2.1. Отглеждане на млади насаждения - прореждане без материален добив в отдели 1024-в,
1024-г, 1042-п, 1080-ж, 1104-ю върху площ от 98 дка. Прореждането е необходимо да се
проведе в периода от 01.08.2016 година до 30.09.2016 година. Прореждането без материален
добив включва отстраняване на изостанали, повредени, пречещи и нежелани дървета и храсти с
цел подобряване състоянието на младите насаждения на възраст между 25 год. и 30 год. За
отстраняването са необходими най-малко 2 бр. бензиномоторни триона.
2.2. Работа в генеративна градина, включва:
 Изсичане на издънки с ръчни инструменти до 3 годишна възраст – в отдели 3129л, 3130-в, върху площ от 5 дка. За изсичането са необходими трион, брадви, а за
работниците подходящо работно облекло и ръкавици. Периода, в който трябва да се
извърши дейността е от 01.10.2016 година до 30.10.2016 година.
 Пръскане срещу плевели с гръбо-моторна пръскачка и направа на разтвор - в
отдели 3129-л, 3130-в, върху площ от 10 дка. За пръскането са необходими пръскачки и
предпазно работно облекло. Периода, в който трябва да се извърши дейността е от
01.10.2016 година до 30.10.2016 година.
 Бране на шишарки от стоящи дървета – брането е ръчно от стоящи дървета, за
което са необходими ръкавици за работниците и чували за събирането на шишарките.
Шишарките са от бял бор и е необходимо да се съберат 200 кг. Периода, в който трябва да
се извърши брането е от 01.11.2016 година до 10.11.2016 година.
3.

Необходима техника за изпълнение на дейностите:

3.1. За механизираните дейности:
- Минимум 2 (два) бр. бензиномоторни триони
3.2. За ръчните дейности се използват следните инструменти: триони, брадви, стълби,
необходими за брането на шишарки от стоящи дървета с височина до 5 м, ръкавици и
необходимото работно облекло.
4. Технически и технологични изисквания за изпълнение на дейността:
При извършване на прореждането се отстраняват изостанали, повредени, пречещи и
нежелани дървета и храсти с цел подобряване състоянието на младите насаждения.Сечта се
извършва с механизирани инструменти.
Изсичането на храсти и издънки в генеративната градина се извършва ръчно с триони,
след което отрезите се намазват с „Раундъп” (или негов еквивалент, съобразен със списъка на
FSC със силно опасни пестициди, съгласно писмо с рег. № 15-изх. – 1075-01 / 23.02.2015год. на
ЮЦДП, гр. Смолян), който ще бъде осигурен от възложителя. Отсечените храсти и издънки се
изнасят извън генеративната градина.
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Брането на шишарките се извършва след окачествяване на взети проби от бялборови
шишарки от Горска семеконтролна станция – Пловдив.
Пръскането да се извършва в хладната част на деня, като трябва да се спазват всички
изисквания по отношение охрана на труда и безопасна работа с химически препарати, съгласно
НАРЕДБА № 2 ОТ 3 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, НАЧИНИТЕ И РЕДА ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ и
предписани в указанията за работа със всеки използван препарат .
Да се спазват стриктно предвидените концентрации, дози и начин на смесване на
растително защитните препарати.
Приготвения работен разтвор да се използва в рамките на деня.
Да не се изхвърля останал неизползван работен разтвор в реки и др. водоизточници и
канализационната мрежа.
5. Нормативни актове и специфични изисквания за изпълнение на Лесокултурните
дейности:
5.1. Да се спазват Технологичните изисквания за лесокултурните дейности в Обект № 1;
5.2. Да се спазват Изисквания за качество, като лесокултурните дейности да се
извършват в съответствие със следната нормативна уредба:
5.2.1. Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите ( oбн. - ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г.;
изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г.; ,изм.18.09.2015 г.)
5.2.2. Всички нормативни актове, касаещи лесокултурната дейност в горските територии;
5.2.3. Изискванията, поставени в настоящото техническото задание.
5.3. Кандидатите следва да разполагат с необходимата техника за извършване на
дейностите /собствена или наета/. Механизираната техника следва да бъде регистрирана по
Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника и чл.2 и чл.3 от НАРЕДБА №
2 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЕХНИКАТА
ПО ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА
ТЕХНИКА и технически изправна. Кандидатите следва да разполагат с квалифицирани лица за
извършване на дейностите.
4. Лесокултурните дейности, които следва да бъдат извършени в Обект №1 през
2016г. по подотдели, площи, дейности, операции, начална стойност и крайни срокове са
както следва:
Обем работа
Отдел, подотдел

Вид лесокултурна
дейност

мярка

Количество

Начална
цена без
ДДС лева

Срок на изпълнение
от дата до дата

І. Отглеждане на млади насаждения - без материален добив
1024-в, 1024-г,
1042-п, 1080-ж,
1104-ю

Прореждане без
материален добив
Всичко I:

дка

75

11240,28

01.08. - 30.09.2016

11240,28
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II.Работа в генеративната градина

3129-л, 3130-в

Изсичане на издънки с
ръчни инструменти до 3
год. възраст

дка

5

445,67

1.10. - 30.10.2016

3129-л, 3130-в

Пръскане срещу
плевели с гръбомоторна пръскачка и
направа на разтвор

дка

10

162,82

1.10. - 30.10.2016

3129-л, 3130-в

Бране на шишарки от
стоящи дървета

кг

200

678,76

1.11. - 10.11.2016

Всичко II.

1287,25

Обща стойност за ЛКД - Обект №1

12527,54

1.08 - 10.11.2016 год.
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