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Д О Г О В О Р  № Д – 19 - 19 
 

Днес 31.01.2022  г. в гр. Пловдив, се сключи настоящият договор между: 

 

1. ТП “ДГС – Пловдив” гр. Пловдив, към “Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян, с ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800103 и ИН по ЗДДС BG201619580, с адрес бул. 

“Шести септември” № 93 , гр. Пловдив  представлявано от инж. Красимир Златков Каменов, 

в качеството му на Директор и Атанаска Атанасова в качеството й на гл. счетоводител, 

наричано за краткост по - долу  ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна  

и 

2. „Ибър – СТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. 

„Криволак“, №16, ЕИК 112631031  представлявано от Стоян Иванов Ачев, в качеството му 

на управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни мероприятия 

по ЛКД – „Попълване, отглеждане и кастрене на горски култури" в отдел 14 подотдел 

„2“ и „3“, отдел 18, подотдел „11”, отдел 22, подотдел „б“ и „в“, отдел 150 подотдел „б“, 

отдел 161, подотдел „3”, отдел 162 подотдел „б“, отдел 602, подотдел „3“, включени в 

Обект № 1”, по операции съгласно спецификация коригирана спрямо достигнатата цена, 

неразделна част от договора. 

 

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предавателно - 

приемателен протокол. 

1.3. Срок за изпълнение на мероприятията и срок на договора: 

- За попълване: 01.02. – 01.03.2022 г. 

- За отглеждане на тополата: 15.04. – 30.10.2022 г. 

- За кастрене на тополи: 10.02. – 10.03.2022 г. 

- За предвидените операции при необходимост изпълнението им не е задължително, а 

ще бъдат извършвани при възникнала необходимост и уведомяване от страна на 

Възложителя.  

- Срок на договора: 30.11.2022 г.  

1.4. Общата стойност на възложените мероприятия е в размер на 85 900,00 лв.  

/осемдесет и пет хиляди и деветстотин лева и нула стотинки/ без ДДС. 

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да: 

2.1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

договорни задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава 

оперативната му самостоятелност; 

2.2. 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; 

2.3. 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; 
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2.4. 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. 2.3; 

2.5. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на 

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

2.5.1. 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.;  

2.5.2. 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); 

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

на договора. 

2.6. 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. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения: 

3.1. 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;  

3.2. 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; 

3.3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите горски репродуктивни 

материали, в нужното количество и качество, и в срок, осигуряващи безпрепятственото 

изпълнение на възложената. 

3.3.1. В настоящият договор горските репродуктивни материали, препарати и торове ще 

се осигуряват от Възложителя и ще се предават на Изпълнителя във вид и срок осигуряващ 

безпрепятственото изпълнение на възложените дейности в обекта. Предаването и 

приемането ще се извършва с приемо-предавателни протоколи подписани от двете страни. 

3.4. 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;  

3.5. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод 

изпълнение на задълженията му по договора;  

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

приложими изисквания, технически норми и стандарти, произтичащи от действащата 

нормативна уредба; 

3.7. 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; 

3.8. Да осигури свой представител за приемане на извършената работа в договорените 

срокове и да приеме изпълнението на дейностите, когато те са изпълнени от 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на договора, за което се подписва двустранен 

предавателно-приемателен протокол;  

3.9. 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;  

3.10. 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; 

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

дейността на основание т. 2.5.2.  

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да: 

4.1. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на 

дейността. 

4.2. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложената работа в договорените 

срокове, когато са изпълнени условията на договора; 

4.3. Получи договореното възнаграждение за приетата работа; 

4.4. Заменя подизпълнителите си, в случай, че предварително е посочил ползването на 

такива за осъществяване на дейността в обекта и при условие, че новите подизпълнители 

отговарят на изискванията, определени в процедурата; 

4.5. Откаже да приеме предложението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнително 

извършване на дейности по т. 2.6. 

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

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

работа съгласно изискванията на договора и действащата нормативна уредба; 

5.2. Да осигури присъствието на свой представител (служителя си, регистриран за 

упражняване на лесовъдска практика, за дейностите, за които се изисква, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

да има назначено такова лице), в следните случаи: 

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

приемане на обекта;  

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

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

предстоящи такива; 

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

подписва двустранен предавателно-приемателен протокол. 

5.3. Да изпълни допълнително възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по т. 1.6 в 

случай, че е подписано допълнително споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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;  
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5.7. 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; 

5.8. 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. 

5.9. 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; 

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му; 

5.11. 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; 

5.12. Да не предоставя на трети лица извършването на дейностите, предмет на 

договора, с изключение на посочените от него подизпълнители; 

5.13. 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. 

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

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

5.15. 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. 

5.16. Да транспортира фиданките от мястото на получаването им до обекта на работа за 

своя сметка, ако транспортът е предвиден в стойността на обекта. В случая транспорта на 

фиданките за залесяване е предвиден в настоящият обект и изпълнителя се задължава да ги 

транспортира от мястото на получаването им до обекта за работа. 

5.17. При изпълнение на предвидените операции по спецификация да се спазват 

следните указания за всяка една от операциите както следват: 

5.17.1. I. Дейността „Попълване” за подотдели 22 „б” и „в“ /Направа на ров за 

съхранение на едроразмерни тополови фиданки, временно съхранение на фиданките, 

направа на колчета за маркиране, маркиране на посадните места, напрва на дупка със 

сонда, разнасяне на фиданки по посадните места, садене на фиданки /” да се извършва за 

всяка една от операциите както следват: 

-  Операция „направа на ров за съхранение на тополови фиданки” – изкопания ров да 

бъде с дълбочина 40-50 см., като една от страните му (по дължина) е полегата. 

-   Операция „временно съхраняване на фиданките” – 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.  

-  Операция „направа на колчета за маркиране на посадните места” 

- Операция „маркиране на посадните места” – маркирането на посадните места да се 

извършва съгласно схемата в технологичния план за залесяване. Маркираните редове и 

разстояние между тях да бъде еднакво и в права линия, в противен случай да се извършва 

премаркиране на посадните места. Маркиране на посадните места да се извършва с 

канап/сезал, опънат на колчета в двата края. 
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- Операция „направа на дупки със сонда” – направата на дупките със сонда да се 

извършва точно върху посадните места с размери съгласно технологичния план.  

- Операция „разнасяне на фиданките по посадните места” – пренасят се малък брой 

фиданки, така че да не остават дълго време изложени на атмосферните условия, тъй като има 

опасност от просушаване.  

- Операция „садене на фиданките” – при саденето на фиданките да се поставя Тераует 

от фирмата ИЗПЪЛНИТЕЛ и да не се допуска подгъване на кореновата система, като 

фиданките се затъпкват и уплътнени хубаво отстрани, за да не се получават въздушни 

пространства около кореновата система. Запълва се дупката с извадената преди това от нея 

пръст/ръчно/. При заравянето се взема хумусният слой, изваден от изкопаването на дупката и 

се поставя най-отдолу към корените. Почвата около стъблата на фиданките след засаждането 

им трябва да бъде добре притъпкана. Стъблото и корена на фиданката не трябва да бъдат 

подвивани.  

II. Дейността „Попълване” за подотдел 14 „2“, „3“, 18 „11”, и 602 „3”  /временно 

съхранение на фиданките, отваряне на дупки с моторен свредел и садене на фиданки в 

малки дупки, отворени с моторен свредел (диаметър 10-12 см), ръчно садене на фиданки в 

цепнатини с подобрен меч на Колесов и садилно колче / да се извършва за всяка една от 

операциите както следват: 

- временно съхранение на фиданките - 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. При съхраняването фиданките ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъдат отделяни по дървесни видове. 
-отваряне на дупки с моторен свредел - отваряне на дупки да се извърши по осите на 

готовите пояси и при спазване на необходимата дълбочина - 25 см. и диаметър 10-12 см. В)  

- садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел (диаметър 10-12 см) - 
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 почвата около фиданката да се проверява чрез издърпването на фиданката по 

вертикала. При пролетно засаждане кореновите шийки на фиданките се поставят на 2 - 3 см под 

повърхността на почвата, а при есенно-зимно засаждане - на 3 - 5 см под нея. След засаждане, 

фиданките трябва да са здраво захванати за терена и при леко изтегляне да не могат да бъдат 

изкоренени. 

- ръчно садене на фиданки в цепнатини с подобрен меч на колесов и садилно колче- Посадните 

места се отварят ръчно с меча на Колесов – с дълбочина 20-30 см. (съобразно дължината на 

кореновата система на наличните фиданки). Фиданките да се поставят и придържат в изправено 

положение. При засаждането се използва и садилно колче. Фиданките се поставят в цепнатини 

изправени, без подгънати корени и се притъпква почвата с крака, така че след подърпване на върха на 

фиданката тя да не излиза. Почвата трябва да покрива кореновата шийка. При пролетно засаждане 

кореновите шийки на фиданките се поставят на 2 - 3 см под повърхността на почвата, а при есенно-

зимно засаждане - на 3 - 5 см под нея. След засаждане, фиданките трябва да са здраво захванати за 

терена и при леко изтегляне да не могат да бъдат изкоренени. 

 

5.17.2. Дейността „Отглеждане” с операция „дисковане кръстосано” в отдел 22, 

подотдел „б”, „в“ и отдел 161, подотдел „3”, 162 „б“  – При дисковането тревната покривка в 

междуредията трябва да се премахне, като се внимава да не се повреждат стъблата и кореновата 

система на тополовите фиданки от машините и прикачните механизми при извършване на дейността. 

  Извършва се с колесен трактор с прикачена дискова брана, с ширина на прикачния 

механизъм, отговаряща на ширината на междуредията. 

5.17.3. Дейността „Отглеждане” с операция „филизене на тополовите фиданки” за 

подотдели 22 „б” и „в“ – филизенето да се извърши в упоменатите в спецификацията срокове. 

Извършва се веднага след първото разлистване на тополовите фиданки , докато листата са малки и 

филизите лесно се премахват с леко натискане с ръка. Премахват се филизите до 1/3 от височината на 
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фиданката(от основата нагоре). В случай на трудно отделяне на филизите от стъблото с цел 

недопускане на обелването и нараняването му да се използват лозарски ножици. 
5.17.4. Дейността „Отглеждане” с операция „варосване на фиданките” за подотдели 22 

„б“ и „в” – 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. Операцията се извършва 

едновременно с филизенето. За нанасяне на субстанцията се ползва четка или дунапренена гъба. 

5.17.5. Дейността „Отглеждане” с операция „ръчно плевене и разрохване на почвата 

около тополовите фиданки” за подотдели 22 „б“, „в”  – да се извърши след изораване  на 

културите в двете посоки и това което не може да се изоре в непосредствена близост до фиданките да 

се окопае, при наличие на тревна растителност, без да се повреждат стъблата на фиданките. В случай, 

че се предвижда поливане, гнездото около фиданката при окопаването да се оформи като чашка за 

задържане на водата. 

5.17.6. Дейността „Отглеждане” с операция „подхранване с минерален тор” за 

подотдели 22 „б“ и „в”  – подхранването с минерален тор да се извършва, като се разхвърля 

торта около фиданките, след което да бъде зарита или извършена поливка, ако има нужда. 

 5.17.7. Дейността „Отглеждане” с операция „листно подхранване с гръбно-моторна 

пръскачка и борба с нежелани вредители” за подотдели 22 „б“ и „в”  –  извършва се на всички 

живи тополови фиданки в културите. Едновременно с листния тор, или разтвора от кристален тор за 

листното торене може да се използва и инсектицид за наземна химична борба, регистриран за 

използване за констатирания вредител и невключен в списъка на забранените от сертифициращите 

органи препарати за растителна защита. Пръскането ще се извърши с помощта на гръбна ръчна 

пръскачка, като се спазват изискванията за температурата на въздуха при третиране с препарати за 

растителна защита, (т.е. да се пръска след вдигане на росата, при липсата на вятър и температура на 

въздуха до 25 °С/до 11,00-11,30 ч./). - в ранните часове на деня или по- късно след обяд-за да не 

получи изгаряне на листната маса. 

5.17.8. Дейността „Отглеждане” с операция „направа на чашки около фиданките 

еднократно преди поливките” за подотдели 22 „б“ и „в” – да се оформят чашки около фиданките с 

дълбочина около 20 см., като оформената чашка трябва да събира вода 100 л.  

5.17.9. Дейността „Отглеждане” с операция „поливане на тополовите фиданки” за 

подотдели 22 „б“ и „в”  – при поливането да се спазва норма минимум 100 л. на брой фиданка. 

Поливането да се извършва рано сутринта или привечер с цел предпазване на фиданките от така 

наречения парников ефект и прегаряне. Поливането в обекта да се извърши с цистерна, като водата 

ще се ползва от непосредствената близост до обекта на р. Марица. 

5.17.10. Дейността „Отглеждане” в отдел 14 подотдел „2“ и „3“,  отдел 18, подотдел 

„11” /ръчно плевене и разрохкване на почвата в пояси с широчина от 40 см. до 70 см първо, 

второ и трето/ 

- ръчно плевене и разрохкване на почвата в пояси с широчина от 40 см. до 70 см първо 

второ и трето - извършва се в пояси с широчина 40 – 70 см., включващо окопаване за премахване на 

налична плевелна, тревна, храстова и друга конкурентна растителност.Откриване на залесените 

фиданки с цел създаване на растежен простор и вдървеняване на стъблата. 

5.17.11. Дейността „Отглеждане” в отдел 150 „б“, отдел 602, подотдел „3”, /ръчно 

плевене и разрохкване на почвата в терасите с широчина от 40 см. до 70 см първо и второ/ 

- ръчно плевене и разрохкване на почвата в терасите с широчина от 40 см. до 70 см 

първо и второ - извършва се в тераси с широчина 40 – 70 см., включващо окопаване за премахване 

на налична плевелна, тревна, храстова и друга конкурентна растителност.Откриване на залесените 

фиданки с цел създаване на растежен простор и вдървеняване на стъблата. 

5.17.12. Дейността „Кастрене на тополи” в отдел 22, подотдел „б“ и „в”,/кастрене на 

клони от земя с ръчен трион, събиране на отсечените клони, изнасяне на отсечените клони/ 

- Операция „кастрене на клони от земя с ръчен трион” – операцията кастрене да се 

извършва, като се отрязват клоните спрямо нуждата на всяка фиданка, а отреза да бъде на 

разстояние до 5 мм от стъблото. Кастренето да се извършва по време на физиологичния 

покой на фиданките с ръчен трион или ножица, като се спазват изискванията на 

„Инструкцията за създаване, отглеждане и стопанисване на тополовите култури”. В двата 

отдела на обекта ще се кастрят клони до с диаметър до 6 см и височина до 4 м. При 
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кастренето не се допускат механични повреди нарушаващи целостта на стъблата на 

тополовите фиданки. 

- Операция „събиране на отсечените клони” – събирането на отсечените клони да 

става паралелно със кастренето.  

- Операция „изнасяне на отсечените клони” – изнасянето на отсечените клони да се 

извършва на места където изнесените клони няма да пречат при извършване на операциите 

дисковане и окопаване. Изнасянето на клоните да се извършва по периферията на обекта или 

извън него. 

5.18. Да не наема на работа лица на възраст под 15 год. във всички случаи, както и 

такива  на възраст под 18 год. за изпълнение на горскостопански мероприятия, ако има 

опасност това да застраши здравето и безопасността им. 

5.19. В седем дневен срок от подписване на настоящия договор, да представи копие от 

документ за закупуване на защитно облекло, предоставено на работниците което ще се 

използва при осъществяване предмета на договора. 

5.20. Без присъствието на служител от стопанството да не се извършват 

предвидените дейности в обекта. 
 

IV. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ. 

 

6. 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.  

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка поради виновно 

неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:  

7.1. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по т. 3.1 и 3.2 - 

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

7.2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по т. 3.3 и 3.4 - 

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

съответния подотдел, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си;  

7.3. При виновно неизпълнение на задължението си по т. 3.8 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%; 

7.4. При неоснователно забавяне на плащанията по т. 3.9 от договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху 

дължимата сума за всеки просрочен ден.  

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на 

задълженията си по договора, в следните случаи: 

8.1. При неоснователно забавяне на завършването на предвидените операции за 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%;  

8.2. 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; 

8.3. 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; 
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8.4. 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; 

8.5. 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. 

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

 

Договорът се прекратява: 

9. с изтичане на срока на договора; 

10. с пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения по 

договора; 

11. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

12. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, 

че:  

12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или подизпълнителите му вече не отговаря на някое от 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата; 

12.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание, във връзка с 

възлагането на дейността; 

12.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с 

договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната 

дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите; 

12.4. Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на 

чл. 18 от Наредбата;  

13. 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. 

14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, 

без да дължи обезщетение за пропуснати ползи: 

14.1. 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; 

14.2. При установено количествено неизпълнение на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

сроковете по договора в продължение на два поредни месеца;  

14.3. При липса на посадъчен материал и невъзможност да бъде осигурен такъв през 

времето, което трябва да бъде извършено залесяването. 

14.4. При констатиране на забавяне, ненавременно започване или неритмично 

изпълнение на работата, която изисква строго определено спазване на заложените срокове в 

спецификацията. В този случай внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на 

договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

14.5. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не е изпълнил някое от задълженията си по т. 

4.2 и 4.3 от договора. В този случай внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на 

договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, 

в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от задълженията си по т. 3.1 - 3.4, 

т. 3.8 и 3.9 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. 

 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

16. Гаранцията за изпълнение е в размер на (5% от достигнатата стойност на обекта) в 

размер на 4 295,00 лв. 

17. Гаранцията за изпълнение се връща, респ. освобождава в срок 10 работни дни след 

изготвяне на протокола за цялостно приемане на извършените дейности в обекта. 

18. Внесената гаранция се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условие, че е извършил 

всички възложени с договора дейности качествено, в договорените срокове и при спазване 

разпоредбите 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”, Закона за горите и всички останали нормативни документи, 

касаещи лесокултурната дейност в горски територии, в противен случай същата се задържа в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка. 

19. При виновно неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията, произтичащи от 

настоящия договор, гаранцията за изпълнение остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като 

неустойка. 

 

VII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

 

20. Цената за извършване на всички лесокултурни дейности, предмет на настоящия 

договор е в размер на 85 900,00 /осемдесет и пет хиляди и деветстотин лева и нула 

стотинки/ лв. без ДДС. 

21. Цената на извършената ЛКД по видове мероприятия и количества се определя в 

спецификацията по т. 1.1. от този договор. Заплащането се извършва на действително 

извършена работа, отразена в двустранен приемо – предавателен протокол. 

22. До 10 /десет/ дни след завършване на отделни мероприятия или в края на всеки 

месец, страните съставят двустранен протокол за приемане на извършената работа по видове 

мероприятия, количество и цени.  

 

VIII. СЪОБЩЕНИЯ. 

 

23. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще 

се извършат в писмена форма /чрез електронна поща, препоръчана поща или на ръка в 

деловодството на  ТП „ДГС – Пловдив“/. 

24. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата 

е длъжна в седемдневен срок да информира ответната страна. 

За Възложителя – гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 93, тел: 0882/354904, e-mail: 

dgsplovdiv@ucdp-smolian.com. 

За Изпълнителя – гр. Велинград, ул. “Криволак“ №16, тел: 0888244860, 

achev3bg@abv.bg. 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ. 

 

mailto:dgsplovdiv@ucdp-smolian.com
achev3bg@abv.bg.
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25. Настоящият договор може да бъде анексиран в случай на причини, породени от 

метеорологични промени или други обективни обстоятелства. 

26. Фиданките, предвидени за залесяване се предават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо – предавателен протокол, подписан в два екземпляра, от 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - лице регистрирано в публичния регистър на ИАГ по чл. 

235 от Закона за горите и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След приемането на фиданките 

отговорността за тяхното правилно съхранение е изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай на 

неправилно съхранение и похабяване на фиданките ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи закупуване на 

нови изцяло за своя сметка. 

27. След приключване на работата в обекта се подписва обобщен 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”.      

28. В случай, че клауза от настоящия договор бъде обявена да нищожна, то тя не влече 

нищожност на никоя друга клауза от същия, както и на договора като цяло. 

 

X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ. 

 

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

30. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство. 

31. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между 

страните, изразено в писмена форма. 

32. Възникналите спорове по този договор се решават по споразумение между 

страните, а когато се окаже невъзможно – по съдебен ред. 

33. Неразделна част от настоящия договор са: 

- Технологични планове на обекта; 

- Спецификация за достигнатите цени на обекта по ЛКД. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:               ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ИБЪР – СТ” ЕООД 

1........................../п/*..............................         …………………/п/*……………….   

/инж. Красимир Каменов – Директор/                      /Стоян Иванов Ачев/            

 

2…………………/п/*…………………    

/Ат. Атанасова – Гл. счетоводител/ 

 

 

 

 

 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


