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Д О Г О В О Р  № 1 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Днес, 27.01.2021 г., в гр. Панагюрище  между : 

ТП ДГС Панагюрище гр. Панагюрище, ул. „Райна Княгиня” № 26, 
представлявано от инж. Петър Кирилов Тодоров в качеството му на директор и Недка 
Тодорова Костуркова - главен счетоводител, БУЛСТАТ – 201619580 0068, наричано за 
краткост по-долу, ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

„Ибър – СТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр. Велинград, ул. 
„Криволак” № 16, с ЕИК 112631031, представлявано от Стоян Иванов Ачев – 
управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи 
настоящият договор за следното: 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 
лесокултурни дейности с предмет: „Почвоподготовка – 2 дка, залесяване на 
горски култури– 2 дка, попълване на горски култури – 60,6 дка, 
отглеждане на горски култури – 224 дка“, включени в Обект № 1, от 
териториалния обхват на ТП ДГС Панагюрище.  

2. Общата стойност на възложеното мероприятие е в размер на 30 381,73 лв. 
(тридесет хиляди триста осемдесет и един лев и седемдесет и три стотинки) без 
ДДС  

3. Срокът за изпълнение на мероприятията е 31.10.2021 г., считано от 
15.02.2021 г.  

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предавателно – 
приемателен протокол. 

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейността, предмет на договора, 
съгласно утвърдената спецификация и техническото задание.   

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да: 
         1. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на 
дейността. 
 2. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложената работа в договорените 
срокове, когато са изпълнени условията на договора. 
 3. Получи договореното възнаграждение за приетата работа. 
 4. Откаже да приеме предложението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнително 
извършване на дейности по раздел III, т. 6. 

 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълни с грижата на добър стопанин в указаните срокове възложената му 

работа съгласно изискванията на договора и действащата нормативна уредба, като 
спазва следните технически изисквания: 
ПОЧВОПОДГОТОВКА  – 548 ц - 2 дка 
Цел: Създаване на благоприятни условия за развитие на растенията, влагозапасяване, 
отводняване, засаждане, отглеждане и инвентаризиране на културата. 
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Тази дейност включва операции "Маркиране на редовете и посадните места" и 
"Направа на тераси с ръчни инструменти - прекъснати тераси с широчина 30 - 50 см и 
дълбочина 25 см".  

Стриктно да се спазва технологичния план за залесяване.  
При маркирането на редовете да се спазва разстоянието между ръчните тераси 

(от ос до ос) – 2,5 – 3 м. 
Маркирането на посадните места се извършва непосредствено преди 

залесяването. 
Ръчните тераси да се накопават по хоризонталите на склона. При направата на 

терасите да се спазват параметрите за: широчина 40 см, дълбочина 25 см и наклон - 
същият да е ориентиран към склона (обратен) до 10˚, като насипната част от терасата 
да е до 30% от ширината й - приблизително 12 см.   

Да не се правят тераси в площи с налични камъни, корени и пънове. Подготовка 
на почвата да се извършва непосредствено преди засаждането  на фиданките. Обща 
дължина на терасите 666 л.м или 333 л.м/дка. 
ЗАЛЕСЯВАНЕ  – 548 ц - 2 дка 
Цел: възстановяване на изредени гори и култури и на гори, пострадали от биотични и 
абиотични въздействия. 

Тази дейност включва операции: 
„Временно съхранение на семенни фиданки"; 
„Отваряне на дупки с моторен свредел"; 
„Садене на фиданки в дупки (d=10-12 см)". 

Временното съхранение на семенни фиданки да се осъществи след предоставяне 
на такива от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на място, указано от негов представител, което следва 
да е на сенчесто и мочурливо място. Фиданките, предвидени за залесяване, са 
семенни и с открита коренова система. Същите следва да се съхраняват в изкопан ров 
с дълбочина 40-50 см, като една от страните му (по дължина) е полегата. Фиданките 
да се полагат под ъгъл 30˚ на тънки хоризонтални редове от полегатата страна, като 
между тях се полага пръст, която се уплътнява чрез притискане и поливане с вода, с 
цел отстраняване на въздушните джобове между тях. Най-отгоре се полага влажен 
мъх с цел запазване на влагата в почвата между фиданките за по-дълъг времеви 
период. Съхранението да се извърши чрез използването на копачки. 

Отваряне на дупки да се извърши по осите на готовите тераси и при спазване на 
необходимата дълбочина - 25 см и диаметър 10 см. Да се оставят свободни местата, 
където направата на дупки с по-горе упоменатите размери е невъзможно. Такива да се 
правят на най-близките места по осите на терасите. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се спазва 
условието за гъстота на горската култура. 

Разстояние между фиданките, съгласно технологичния план за залесяване, е 1,30 
м. Дупките да се отварят с моторен свредел непосредствено преди залесяването на 
фиданките. Брой отворени дупки - 512 бр. 

Преди залесяването може се извърши подрязване на кореновата система по 
дължина до достигане на не повече от 25 см. и по ширина (при необходимост) само 
връхчетата на росните корени.  

При засаждането на фиданките ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се спазват следните 
условия, гарантиращи добри условия за бъдещи положителни резултати:  

 кореновата система да се предпазва от подсушаване и измръзване при 
транспортиране, съхранение и разнасяне до посадното място; 

 да не се допуска подгъване, разкъсване, увреждане, усукване и сплескване на 
кореновата система и стъблото; 

 при засаждането кореновите шийки (мястото на прехода между подземната и 
надземната част на растението) на фиданките да се поставят на 2 - 3 см под 
повърхността на почвата; 
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 фиданките след засаждането трябва здраво да са захванати за терена и при 
леко изтегляне да не могат да бъдат изкоренени; 

 засаждането на фиданките да се извършва при температури на почвата над 
1˚С, а фиданките трябва да са в растежен покой; 

 да не се извършва залесяване на разкаляни, замръзнали и сухи почви. 
 Предоставените фиданки за залесяване следва да се пренасят в сандъчета за 
залесяване, като се полагат легнали, без възможност за подвиване или пречупване на 
части от тях, покрити с мъх и поляти с вода. През целият период  от изваждане на 
фиданките от мястото за съхранение до залесяването, следва кореновата им система 
да бъде влажна. Полагането на фиданките в дупките да става веднага след направа на 
същите с цел недопускане загуба на почвената влага. Засаждането да става чрез 
садилно колче, което да служи за избутване на рохка и влажна пръст около корена на 
фиданката и отстраняване на въздушни джобове в дупката. Избутването на пръста в 
дупката да става минимум на два пъти чрез уплътняване с пръст. Уплътняването на 
пръстта около фиданката да се проверява чрез издърпването на фиданката по 
вертикала.  
ПОПЪЛВАНЕ – 598 в, 598 г, 598 е, 598 ж, 599 л1, 599 д1, 599 з1, 599 и1, 
524/5, 580/4 – 60,6 дка 

Попълването ще се извърши на липсващите или загинали фиданки при схема, 
съгласно извършеното залесяване в подотдела. 
 Тази дейност включва операции: 
„Временно съхранение на семенни фиданки"; 
„Отваряне на дупки с моторен свредел"; 
„Садене на фиданки в дупки (d=10-12 см)". 
 Временното съхранение на семенни фиданки да се осъществи след предоставяне 
на такива от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на място, указано от негов представител, което следва 
да е на сенчесто и мочурливо място. Фиданките, предвидени за залесяване, са 
семенни и с открита коренова система. Същите следва да се съхраняват в изкопан ров 
с дълбочина 40-50 см, като една от страните му (по дължина) е полегата. Фиданките 
да се полагат под ъгъл 30˚ на тънки хоризонтални редове от полегатата страна, като 
между тях се полага пръст, която се уплътнява чрез притискане и поливане с вода, с 
цел отстраняване на въздушните джобове между тях. Най-отгоре се полага влажен 
мъх с цел запазване на влагата в почвата между фиданките за по-дълъг времеви 
период. При съхраняването фиданките ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъдат отделяни по 
дървесни видове. Съхранението да се извърши чрез използването на копачки. 
 Отваряне на дупки да се извърши по осите на съществуващите тераси и при 
спазване на необходимата дълбочина - 25 см и диаметър 10 см. Да се оставят свободни 
местата, където направата на дупки с по-горе упоменатите размери е невъзможно. 
Такива да се правят на най-близките места по осите на терасите. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се 
спазва условието за гъстота на горската култура. 

Разстояние между фиданките да е съгласно технологичния план за залесяване. 
Дупките да се отварят с моторен свредел непосредствено преди залесяването на 
фиданките.  
 Преди засаждането може се извърши подрязване на кореновата система по 
дължина до достигане на не повече от 25 см и по ширина (при необходимост) само 
връхчетата на росните корени.  
 При засаждането на фиданките ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се спазват следните 
условия, гарантиращи добри условия за бъдещи положителни резултати:  

 кореновата система да се предпазва от подсушаване и измръзване при 
транспортиране, съхранение и разнасяне до посадното място; 

 да не се допуска подгъване, разкъсване, увреждане, усукване и сплескване на 
кореновата система и стъблото; 
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 при засаждането кореновите шийки (мястото на прехода между подземната и 
надземната част на растението) на фиданките да се поставят на 2 - 3 см под 
повърхността на почвата; 

 фиданките след засаждането трябва здраво да са захванати за терена и при 
леко изтегляне да не могат да бъдат изкоренени; 

 засаждането на фиданките да се извършва при температури на почвата над 
1˚С, а фиданките трябва да са в растежен покой; 

 да не се извършва залесяване на разкаляни, замръзнали и сухи почви. 
 Предоставените фиданки за попълване следва да се пренасят в сандъчета за 
залесяване, като се полагат легнали, без възможност за подвиване или пречупване на 
части от тях, покрити с мъх и поляти с вода. През целият период  от изваждане на 
фиданките от мястото за съхранение до залесяването, следва кореновата им система 
да бъде влажна.  

Полагането на фиданките в дупките да става веднага след направа на същите с 
цел недопускане загуба на почвената влага.  

Засаждането да става чрез садилно колче, което да служи за избутване на рохка и 
влажна пръст около корена на фиданката и отстраняване на въздушни джобове в 
дупката. Избутването на пръста в дупката да става минимум на два пъти чрез 
уплътняване с пръст. Уплътняването на пръстта около фиданката да се проверява 
чрез издърпването на фиданката по вертикала.  
Попълване с контейнерни фиданки 

Тази дейност включва операции: 
„Временно съхранение на семенни фиданки"; 
„Отваряне на дупки с моторен свредел"; 
„Садене на фиданки в дупки (d=10-12 см)". 

Контейнерните фиданки да се съхраняват на сенчести места, недостъпни от 
животни и недобросъвестни лица. 

Отваряне на дупки да се извърши по осите на съществуващите тераси и при 
спазване на необходимата дълбочина - 25 см и диаметър 10 - 12 см. Да се оставят 
свободни местата, където направата на дупки с по-горе упоменатите размери е 
невъзможно. Такива да се правят на най-близките места по осите на терасите. 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се спазва условието за гъстота на горската култура. 

Разстояние между фиданките да е съгласно технологичния план за залесяване. 
Дупките да се отварят с моторен свредел непосредствено преди залесяването на 
фиданките.  
 При изваждането на фиданката от контейнера и поставянето й в дупката, трябва 
да се запази формата и целостта на кореновата система със субстрата или почвата от 
контейнера. 
 След поставяне на фиданката в дупката тя се претъпква със садилно колче, за да 
може при слягане на почвата да се запълнят останалите въздушни празноти. 

Контейнерните фиданки трябва да се транспортират в автомобил със закрита 
каросерия, снабден със скари за разполагане на платата с контейнерни фиданки. С 
цел недопускане пресъхването на контейнерите, същите следва да се засадят в 
рамките на три дни от доставката, а ако това е невъзможно да бъдат поливани.  

При изваждане на фиданките трябва да се запази целостта на контейнерите, за 
да се върнат на стопанството, а в последствие на производителя на фиданките. 
ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ -  261 ж, 271 о, 271 л, 548 ц, 598 в, 598 г, 598 е, 
598 ж, 599 л1, 599 д1, 599 з1, 599 и1, 580/4 - 182 дка 
Цел: Създаване на оптимални условия за растеж и развитие на засадените дървесни 
видове в най-млада възраст, поддържането им в добро здравословно състояние, 
регулиране на състава на културата, за създаване на условия за производство на 
висококачествено дървесина или други специални функции. 
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 Тази дейност включва операции: 
„Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-50 см"; 
„Изсичане на издънки с ръчни инструменти"; 
„Окосяване на плевели със сърп от двете страни на терасите“. 
Ръчно плевене и разрохкване на почвата в терасите с ширина 40-50 см. 

 окопаване за премахване или ограничаване на налична плевелна, тревна, 
храстова и друга конкурентна растителност. С това отглеждане ще се извърши 
откриване на залесените фиданки с цел създаване на растежен простор и 
вдървеняване на стъблата; 

 да се спазва предвидената в технологичните планове и спецификацията схема 
на отглеждане на културите; 

 да не се извършва в случаи на екстремни суши и високи температури, тъй като 
се предизвиква прегаряне на залесените фиданки; 

 при окопаването тревата се изважда извън площадката или терасата, освен в 
случаи на предполагаемо последващо засушаване, когато могат да се остави като мулч 
около фиданката, с цел задържане на влага; 

 извършва се с мотика на дълбочина от 5 до 10 см и широчина на поясите и 
терасите от 40 до 50 см, а на площадките - 30 см; 

 използваните инструменти за отглеждане на културите да бъдат добре 
наточени и с работна дължина минимум 25 см. 
„Изсичане на издънки с ръчни инструменти". 

Предвидено е изсичане или изрязване на издънки, или ограничаване развитието 
на конкурентната растителност чрез изсичане и изрязване на издънки, нежелан 
подраст и къпини с ръчни инструменти. 
„Окосяване на плевели със сърп от двете страни на терасите“. 

Премахване на високи треви и плевели по края на терасите, които е възможно 
след натрупване на снежна покривка да полегнат върху залесените фиданки и да ги 
повредят.  
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ -  90 а, 385 б, 407 о1, 407 ч1 – 42 
дка 
Ръчно окопаване на тополови фиданки – 2 пъти. 

  окопаването на тополовите фиданки да се извършва ръчно от всички страни 
на разстояние от 50 см минимум; 

 при окопаването на фиданките да се оформя кладенче с дълбочина от 
минимум 15-20 см; 

 при изпълнение на операцията да не се допуска нараняване с инструменти на 
кората; 

 при констатирани наранявания за сметка на изпълнителя да се отстранят 
допуснатите щети, като се намажат с овощарска замазка отворените рани на 
фиданките. 
Варосване на тополови фиданки, включително приготвяне на разтвор – 2 
пъти. 

Варосването на фиданките да се извършва от всички страни на фиданките на 
височина 1,2 м. минимум и до основата на стъблото до земната част; 
Поливане на тополови култури 

  при поливането на тополови фиданки да се прилага норма на поливане от 100 
литра вода на брой тополова фиданка; 

 поливането да се извършва рано сутринта или привечер с цел предпазване на 
фиданките от така наречения парников ефект и прегаряне. 
Изсичане на издънки в междуредията с ръчни инструменти 
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Предвидено е изсичане или изрязване на издънки, или ограничаване развитието 
на конкурентната растителност чрез изсичане и изрязване на издънки, нежелан 
подраст и къпини с ръчни инструменти. 

2. Да осигури присъствието на свой представител (служителят, регистриран за 
упражняване на частна лесовъдска практика), в следните случаи: 
2.1. за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за 
приемане на обекта;  
2.2. за получаване на необходимите документи за изпълнение на съответната дейност; 
2.3. при извършване на дейностите; 
2.4. при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за 
предстоящи такива; 
2.5. за приемане на извършената работа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се 
подписва двустранен предавателно-приемателен протокол; 
2.6. след приключване на работата да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обекта, с 
двустранен протокол за приемане на извършените ЛКД, подписан и от представител 
на изпълнителя – лицензирания лесовъд. 

3. Да изпълни допълнително възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности, 
съгласно раздел III, т. 6.  в случай, че е подписано допълнително споразумение. 
 4. Да извърши попълване на горските култури за своя сметка в рамките на 
определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, 
установено при есенната инвентаризация, е под 80% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (за 
случаите, когато се възлага залесяване). 

5. Да извърши презалесяване на горските култури за своя сметка в рамките на 
определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, 
установено при есенната инвентаризация, е под 25% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (за 
случаите, когато се възлага залесяване). 

6. 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. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Да провежда необходимия по закон първоначален и периодичен инструктаж 
на наетите от него лица за работа на обекта, като води за това и необходимата 
документация. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимите  лични 
предпазни средства на наетите от него лица за своя сметка. 
          11. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му. 
          12. 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; 
          13. Да предприеме всички необходими действия по обезопасяване на работния 
терен на обекта, като не допуска външни лица по време на работа. 

          14. Да осигури абсорбиращи средства при евентуален разлив на ГСМ. 
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          15. За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество при или по 
повод изпълнение предмета на договора, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

          16. Да не предоставя на втори лица извършването на дейностите, предмет на 
договора. 
          17. 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. 
             18. Да постави информационна табела по образец съгласно чл. 13, ал. 4 от 
Наредбата и табели за „Място за смяна на ГСМ“ и за „Място за отпадъци“. 

   19. 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. 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да: 

   1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
договорни задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да 
нарушава оперативната му самостоятелност. 

            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. 
            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. 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. 3. 
          5. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на 
дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи: 
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.;  
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; 
5.3. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите, предмет 
на договора. 

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 случаи страните подписват допълнително 
споразумение, с което уреждат настъпилите промени. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

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;  

          2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид всички необходими 
документи (спецификация, технологични планове за залесяване) съгласно 
действащата нормативна уредба, информация и данни, пряко или косвено свързани 
или необходими за изпълнение предмета на договора, които са неразделна част от 
договора. 

3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите горски репродуктивни 
материали, в нужното количество и качество, и в срок, осигуряващи 
безпрепятственото изпълнение на възложената дейност.  

4. 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. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод 
изпълнение на задълженията му по договора. 

         6. Да следи за правилното изпълнение на дейността в съответствие с всички 
приложими изисквания, технически норми и стандарти, произтичащи от 
действащата нормативна уредба. 

          7. 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. 

          8. Да осигури представители на ТП ДГС Панагюрище за приемане на 
извършената работа в договорените срокове и съгласно условията на договора, за 
което се подписва тристранен предавателно-приемателен протокол. 

         9. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението за приетата работа, 
съгласно тристранно 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.  

10. 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; 

11. Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на 
дейността на основание раздел III, т. 1.5. от настоящия договор.  

ІV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейностите, предмет на 

договора по единичните цени, предложени в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
съгласно Спецификацията за достигнатите единични цени, неразделна част от 
договора; 

Общата прогнозна стойност на договора е  30 381,73 (тридесет хиляди 
триста осемдесет и един лев и седемдесет и три стотинки) без включен ДДС, 
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съгласно предложената цена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за цялостно извършване 
на дейността.  

2. При завършване на дейността, страните съставят протокол за приемане на 
извършената работа, количество и цени, в случай че е осигурено финансиране. 
Протоколът се подписва от представители на двете страни  по договора – 
комисия от ТП ДГС Панагюрище и лицензирания лесовъд на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Подписаният протокол се утвърждава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от 
оправомощено от него длъжностно лице. 

 3. Цената за извършената работа за съответната дейност се заплаща в срок от 10 
работни дни от издаване на фактура от изпълнителя, след подписване на 
предавателно-приемателен протокол за извършена работа. 

 4. При възникнали различия от предварително заложените площи и количества  
по спецификацията и реално извършените дейности – по-малко или повече, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща реално извършената работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
по достигнати единични цени за мярка според приложената спецификация.  

V. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ   
1. 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.  

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка поради виновно 
неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:  
2.1. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по Раздел III, 
т. 1 и т. 2 от настоящия договор неустойка в размер, равен на гаранцията за 
изпълнение на договора; 
2.2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по Раздел III, 
т. 3 и т. 4 - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, 
преизчислена за съответния подотдел, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил 
задължението си;  
2.3. При виновно неизпълнение на задължението си по Раздел III, т. 8 
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 %; 
2.4. При неоснователно забавяне на плащанията по Раздел III, т. 9  от договора 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва 
върху дължимата сума за всеки просрочен ден.  

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно 
неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи: 
3.1. 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 %;  
3.2. 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; 
3.3. 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, 
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освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на 
договора; 
3.4. 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; 
3.5. 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. 
VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

1. Гаранцията за изпълнение, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 5% /пет процента/ от стойността, определена в раздел I, т. 1,2. на 
договора, в размер на  1 519,09 лева (хиляда петстотин и деветнадесет лева и 
девет стотинки) или Банкова гаранция №......./....... /срокът на валидност на 
банковата гаранция следва да бъде 30 дни след крайния срок на договора/. 

2. При всяко неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия 
договор, гаранцията за изпълнение остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

3. Уговорените в договора неустойки се приспадат от гаранцията за 
неизпълнение, а когато последната се окаже недостатъчна за покриване размера на 
неустойките – разликата се внася доброволно от изпълнителя или се търси по съдебен 
ред. 

4. Гаранцията за изпълнение на договора се връща: 

4.1. При доказана с двустранен протокол обективна невъзможност за изпълнение е 
необходимо подаване на навременно писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на съвместна проверка и изготвяне на протокол, 
отразяващ констатациите. 
4.2. След подписване на предавателно-приемателен протокол на обекта, в който е 
извършена дейността предмет на настоящия договор, подписан  от лицензирания 
лесовъд и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
4.3. Гаранцията за изпълнение на сключените договори се освобождава при 
изпълнение на договорните задължения в срок 10 работни дни след окончателно 
приемане на извършената работа с предавателно-приемателни протоколи. 

VII. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

1. Договорът се сключи за срок до 30.11.2021 год. 
2. Договорът се прекратява: 

2.1. с изтичане на срока на договора; 
2.2. с пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения по 
договора; 
2.3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
2.4. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи 
обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се 
установи, че:  

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  вече не отговаря на някое от изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание, във връзка с 
възлагането на дейността; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с 
договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на 
съответната дейност; 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спазва изискванията на приложимото законодателство, в 
т.ч. Закона за горите и/или свързаните с него подзаконови нормативни актове, 
Закона за здравословни и безопасни условия на труд, правилата и нормите за 
противопожарна безопасност, изискванията на горската сертификацията и др.; 
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5. 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. 

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 1. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на 
договора, ще се извършат в писмена форма /чрез телеграф, телекс, препоръчана поща 
или на ръка в деловодството на ДГС/. 

  2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, 
същата е длъжна в седемдневен срок да информира ответната страна. 

  3. Настоящият договор може да бъде анексиран  в случай на причини, породени 
от климатични промени или други обективни обстоятелства.  
  4. След приключване на работата в обекта се подписва протокол за приемане на 
извършените дейности, съгласно чл. 37 от „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”, който е 
неразделна част от настоящия договор.  

   5. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.  

   6. За неуредени с този договор въпроси се прилагат ЗЗД, ТЗ, ЗГ и други 
действащи нормативни актове в страната.  
   7. Настоящият договор може да бъде изменен само по взаимно съгласие между 
страните, изразено в писмена форма.  

   8. Възникналите спорове по този договор се решават по споразумение между 
страните, а когато се окаже невъзможно – по съдебен ред. 

 Неразделна част от договора  са спецификация за достигнатата стойността на 
обект № 1, технологични планове за залесяване и технологични изисквания за 
изпълнение на дейността. 

 Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 
всяка от страните. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

         1. _______ /п/*____         ________/п/*_______ 

(инж. Петър Тодоров)            (инж. Стоян Ачев)
  

 

2. ______/п/*_________ 

       (Недка Костуркова) 

* На лице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия 
регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


