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Д О Г О В О Р 

№ Д-26-38 / 04.04.2022 година 

 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ 

НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ТП - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМОЛЯН 

В ОБЕКТ № 1-2022 г. отдели/подотдели: 162 „ж”, 171 „у”, 171 „а1“, 181 „с”, 182 

„м”, 194 „ж”, 139 „в“, 3129 „л“, 3130 „д“, 182 „у“ от ДГТ в обхвата на дейност на ТП 

ДГС „Смолян” 

 

Днес 04.04.2022 година в сградата на ТП Държавно горско стопанство „Смолян“, се 

сключи настоящият договор между : 

1. ТП Държавно горско стопанство „Смолян”, гр. Смолян, бул. България 83, ЕИК 

2016195800328, представлявано от инж. Станко Тодоров Делиянчев – Директор и Зорка 

Маринова – гл. счетоводител, наричано по–долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ    

и 

2. „ДЕЯНИ-ЛЕС 16“ ЕООД адрес на управление: с. Чепинци, общ. Рудозем, ул. Рожен 

№ 28, ЕИК 203958992 представлявано  от Минчо Векилов Сувариев в качеството си  на 

управител, наричан за краткост ИЗПЪНИТЕЛ, се сключи настоящият договор  при  

следните  условия: 

 

І.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

1.1 Възложителят възлага, а Изпълнителя приема да извърши със свои средства 

лесокултурни дейности на територията на ТП Държавно горско стопанство „Смолян“ в 

Обект № 1-2022г. на ТП ДГС „Смолян”– „ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛКД ПО НАРЕДБАТА 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В 

ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА 

ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ в ОБЕКТ: 1-

2022г. отдели/подотдели: 162 „ж”, 171 „у”, 171 „а1“, 181 „с”, 182 „м”, 194 „ж”, 139 „в“, 

3129 „л“, 3130 „д“, 182 „у“ от ДГТ в обхвата на дейност на ТП ДГС „Смолян”, срещу 

сумата от  12 888,80 лв. / дванадесет хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и 

осемдесет 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 по-долу 

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 12 888,80 лева / 

дванадесет хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и осемдесет 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 подотдел и изготвяне на фактура от 

Изпълнителя. Плащането ще се осъществява по банкова сметка / IBAN / на Изпълнителя 

BG 82 IORT 8048 1086 21 4200, BIC IORTBGSF, при Банка Инвестбанк АД  
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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 

извършената работа на Изпълнителя по единични цени, определени по приложената към 

договора спецификация за достигнатата цена. 

2.5. Разликите появили се по т.2.4 ще бъдат определяни по единични цени според 

приложената спецификация. 

2.6. 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 30.11.2022 г., съгласно спецификацията, която е 

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. 

 

ІV.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
4.1.  Да извърши на свой риск и за своя сметка мероприятията по т.1.1 в количество, 

качество и срокове, съгласно приложената спецификация. 

4.2. Да осъществи поръчката, като стриктно спазва разпоредбите на Закона за горите и 

други нормативни актове, свързани с дейността. За нарушение на разпоредбите, 

Изпълнителят носи материална отговорност във вид на неустойка. 

4.3. Изпълнителят е длъжен при извършването на ЛКД, включително да поддържа 

района на обекта в чисто състояние, като не изхвърля безразборно излишни отпадъци / 

туби, хартии, шишета, кутии, пластмаси и др./. 

4.4. След изпълнение на поръчката да предаде обекта, съгласно технологичните 

изисквания, и да подпише двустранен протокол, който става неразделна част от настоящия 

договор. 

4.5.  След  подписване на двустранния протокол да издаде фактура за извършената 

дейност по цени, договорени в спецификацията. 

4.6. Изпълнителят изплаща от свое име и за своя сметка всички данъци, такси и 

осигурителни вноски, както и вноските на наетите от него работници. 

4.7. Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на ЛКД 

е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в технологията или в 

спецификацията, приложена  към договора. 

4.8. 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 

дейности, свързани с потушаването му, като направените разходи от Възложителя ще му 

бъдат възстановени. 

4.9. При транспортиране на работниците при извършване на същинската работа в 

обекта Изпълнителят е длъжен да опазва от повреди околните насаждения, култури и 

единични дървета. 
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4.10. За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество при или по повод 

изпълнение предмета на договора, отговорност носи изцяло Изпълнителя. 

4.11. Изпълнителят има право да получи уговореното в настоящия договор 

възнаграждение по ред и начин, посочени в раздел II от настоящият договор. 

 

   V.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

   5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да: 

  5.1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

договорни задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава 

оперативната му самостоятелност; 

 5.2. 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; 

 5.3. 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; 

 5.4. 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. 5.3; 

 5.5. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на 

дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи: 

 5.5.1. 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.; 

 5.5.2. 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); 

 5.5.3. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите, предмет на 

договора. 

 5.6. 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. 

 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения: 

 6.1. 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; 

 

 6.2.  Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид всички необходими документи 

(технологични планове, скица на обекта с нанесени граници на отделите/подотделите и др.) 
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съгласно действащата нормативна уредба, информация и данни, пряко или косвено свързани 

или необходими за изпълнение предмета на договора, които са неразделна част от договора; 

 6.3. 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; 

 6.4. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение 

на задълженията му по договора; 

 6.5. Да следи за правилното изпълнение на дейността в съответствие с всички приложими 

изисквания, технически норми и стандарти, произтичащи от действащата нормативна 

уредба; 

 6.6. 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; 

 6.7. 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; 

 6.8. 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; 

 6.9. 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; 

 6.10. Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността 

на основание т. 5.5.2. 

  

 VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   

 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да: 

 7.1. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на дейността. 

 7.2. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложената работа в договорените 

срокове, когато са изпълнени условията на договора; 

 7.3. Получи договореното възнаграждение за приетата работа; 

 7.4. Откаже да приеме предложението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнително извършване 

на дейности по т. 5.6. 

 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

 8.1. Да изпълни с грижата на добър стопанин в указаните срокове възложената му работа 

съгласно изискванията на договора и действащата нормативна уредба; 

 8.2. 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: 

 8.2.1. за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за 

приемане на обекта; 

 8.2.2. за получаване на необходимите документи за изпълнение на съответната дейност; 

 8.2.3. при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за 

предстоящи такива; 

 8.2.4. за приемане на извършената работа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се 

подписва двустранен предавателно-приемателен протокол. 
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 8.3. Да изпълни допълнително възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по т. 5.6 в 

случай, че е подписано допълнително споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 8.4. 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; 

 8.5. 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; 

 8.6. 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. 

 8.7. 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; 

 8.8. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му; 

 8.9. 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; 

 8.10. Да не предоставя на трети лица извършването на дейностите, предмет на договора, с 

изключение на посочените от него подизпълнители; 

 8.11. 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. 

 8.12. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършват 

възлаганите дейности, на основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата;  

 8.13. 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. 

 8.14. Да спазва стриктно технологичните изисквания за изпълнение на дейността:  

 8.14.1. Почвоподготовка:  

 - Почистването на сечища от вършина, клони и др. отпадъци от сечта чрез събирането им 

на купчини ще се извърши на площ от 17 дка в отдели/подотдели 162 „ж”, 171 „у” 171 „а1“, 

181 „с”, 182 „м”, 194 „ж”; 

 - Направа на площадки с ръчни инструменти върху площ от 14 дка в отдели/подотдели 

162 „ж”, 171 „у” 171 „а1“, 181 „с”, 182 „м”; 

 - Направа на тераси с ръчни инструменти върху площ от 3 дка в отдел/подотдел 194 „ж”. 

 8.14.2. Залесяване с подобрения меч на Колесов върху площ от 14 дка в 

отдели/подотдели 162 „ж”, 171 „у” 171 „а1“, 181 „с”, 182 „м”. 

 8.14.3. Отглеждане на култури върху площ от 17 дка: 

 - Ръчно плевене и разрохкване на почвата на площадки с размери 30/30/15 см в 

отдели/подотдели 162 „ж”, 171 „у” 171 „а1“, 181 „с”, 182 „м”, 139 „в”; 

 - Изрязване на плевели със сърп когато не се плеви и разрохква в отдели/подотдели 162 

„ж”, 171 „у” 171 „а1“, 181 „с”, 182 „м”, 139 „в”. 
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 8.14.4. Работа в генеративна градина: 

 - формиране на корони чрез отрязване на леторасли между 3-ти и 4-ти прешлен върху 

площ от 19 дка в отдели/подотдели 3129 „л“, 3130 „д“; 

 - изнасяне на вършина, клони и други отпадъци от сечта извън площта върху площ от 19 

дка в отдели/подотдели 3129 „л“, 3130 „д“. 

 8.14.5. Подпомагане на естествено възобновяване: 

 - Почистването на сечища от вършина, клони и др. отпадъци от сечта чрез събирането им 

на купчини ще се извърши на площ от 2 дка в отдел/подотдел 182 „у”. 

 - Направа на площадки с ръчни инструменти с дълбочина на обработка 10 см и ширина от 

80/80 см. на есен върху площ от 2 дка в отдел/подотдел 182 „у”. 

 8.15. Инструктира работниците си във връзка с процедурите при критични ситуации като 

инциденти, пожари и нефтени разливи, опазване на наличното биологично разнообразие и 

водните течения. Да води книга за инструктаж на работниците и служителите по 

безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, като се спазват изискванията на 

действащото законодателство. На лицата постъпващи на работа да се прави начален 

инструктаж, а на работниците заети в дейност с висок производствен риск да се извършва 

ежедневен инструктаж. 

 8.16. Използва предпазно оборудване и защитно облекло, съответстващо на изискванията 

за защитно облекло за съответните работни позиции. 

 8.17. Опазва околната среда /прилежащите територии и извън обекта/ по време на 

изпълнение на договора, като всички недървесни /битови/ отпадъци да се изнасят след 

работа и да се извозват до контейнерите за смет в населените места или на регламентираните 

сметища. 

 8.18. Осигури средства за абсорбиране на горивосмазочни материали и срещу изливане на 

резервоари на местата за зареждане на моторните верижни триони.  

 8.19. Поддържа горскостопанската техника в добро техническо състояние /да няма течове 

на масло и гориво/. 

 8.20. Използва биологично разградимо масло за смазване на веригите на моторните 

триони (като такъв смазочен материал могат да се ползват олио или подобни естествени 

растителни/животински масла). 

 8.21. Опазва околната среда /прилежащите територии и извън обекта/ по време на 

изпълнение на договора, като всички химически и горивосмазочни отпадъци и използваните 

средства за абсорбирането им да се изнасят на регламентираните сметища, а не в 

контейнерите за смет. 

 

 VII. 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. 6.1 и 6.2 - 

неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора; 

 10.2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по т. 6.3 - 

неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за 

съответния подотдел, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си; 
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 10.3. При виновно неизпълнение на задължението си по т. 6.7 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. 6.8 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. 

 

 VIII. 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 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. 5.5.1; 

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 
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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. 8.2 

и т. 8.3 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. 6.1 - 6.3, 

т.6.7 и 6.8 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. 

 

IX. 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. 

 20.3. При виновно неизпълнение или лошо изпълнение на предмета на дейност на 

договора, Възложителят задържа гаранцията за изпълнение. 

 

 X. 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. 
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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.  

21.4. Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми 

другата страна, последната не отговаря за неполучените съобщения, призовки и 

други подобни. 

21.5.  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 2022 г. 

21.6. 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 

 

ДОГОВАРЯЩИ  СЕ  СТРАНИ: 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ТП ДГС „Смолян”              ИЗПЪЛНИТЕЛ :………п*………………. 

  ДИРЕКТОР: …………п*………….                                                        /Минчо Сувариев/ 

                    / инж. Станко Делиянчев /              

                                                                                             

                                                                                               

 

 ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:………п*………………. 

                                         / Зорка Маринова/  

 

 
*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 
 


