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за възлагане мероприятия но реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности is горски територии -  държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и

педървесни горски продукти

Днес,^./'й^.2018г. в с. Венец, между:
1. ТП "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - II АЛА МАРА” е Булстаг 201617412 0126.

седалище и адрес на управление: с. Венец, обл. Шумен, ул."Кирил и Методий" №17, представлявано от 
директоа - инж. Севен Ердинч Башлъ и ръководител счетоводен отдел -  Валя Христова Димова, от една 
страна, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и

2. ..Нетна" ЕООД с Е ИК: I276I1522. със седалище и адрес на управление: с. Загориче, общ. 
Каолиново, обл. Шумен, ул. «Витоша» №1, представлявано от Иазми Ахмед Халид като пълномощник 
на управителя Шукрня Сал и Халид, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се 
сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши добий на 

дървесина съгласно Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите - сеч, разкропвапе на 
асортименти по БДС, извоз до временен склад , рампиране на добитата дървесина, 
товарене,претоварване н подвоз до временна ТИР станция, от годишния план за 
ползване на дървесина за 2018 i от горски насаждения, разположени в горски 
кри торни - държавна собственост, в района на дейност па ТП "ДЛС Пала.мара" 
посочени по вид, подотдел, площ, количество, единична цена за (дка, м5, л.м.) и обща цена за Обект 
№ 1 -  Отделя: 2018/д, 2025/а, 2030/к, 216/г, 49/е, 1051/6. 1077/л, 1104/6, 50/а. 183/в, 7/д, 1056/к. 
17/ф, съгласно приложение № 1, което е неразделна част от настоящия договор,

1.2. При различие в количествата за всеки един подотдел и за обекта ка го цяло, констатирано 
в предавателно-приемателните протоколи, изготвяни между страните, заплащането сс извършва, по 
дейстишелно установено количество, отразено в предавателно-приемателния протокол по 
единична цена, отразена в Приложение № 2 -  неразделна част от договора.

II. ПРАВА 11 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ! има право да:
2.1.1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на постите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни 

задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава оперативната му 
самостоятелност;

2.1.2. Дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма; при 
констатирани пропуски или недостатъци по изпълнението на възложената работа докодкото не 
пречат па оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълнението им не е фактически 
невъзможно и не излизат извън рамките на договореното.

2.1.3. Изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отстраняването на констатираните пропуски или 
нередност по изпълнението на възложената работа, когато това е възможно, в срока посочен в 
настоящия договор, като разходите за това са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Установяването на 
пропуските и нередностите се извършва с констативен протокол подписан отстраните

2.1.4. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, 
свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

(1.) При неспазване на изискванията на приложимото законодателство, в т. ч. на Закона за 
горите (ЗГ) и/шги свързаните с него подзаконови нормативни актове. Закопа за здравословни и 
безопасни уедавия на труд, правилата и нормите за прот ивопожарна безопд&ив&г r*assss.

(2.) Форсмажорни обстоятелства по смисъла па § !, т. 23 отд^^мйи^]^й'а|Раздо^)едба на 
Наредбата ф  условията и реда за възлагане изпълнението на д^ини>с|а| ^~о|Аий’̂ ^теркУории — 
държави#^обтшшека собственост, и за ползването на дървееннж-а^ н продукти
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(Обп. ДВ, бр. 96/2011), (Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ ), както и при предявени реституционни 
претенции;

(а.) При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите, предмет на 
договора.

(4.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отказва възлагането на мероприятията посочени в приложение № ! от 
настоящия договор, без да дължи плащане на неустойки за неизпълнение на същия в случай, че след 
провеждане на процедурата и сключване на договора възникне невъзможност за осъществяване 
финансирането на мероприятието.

2.1.5. 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, е което уреждат настъпилите промени.

2.1.6. При наличие на причини породени от природни и климатични фактори да променя 
началната и крайна дата на започване изпълнението и приключване на съответните дейности, с 
нарочно възлагателно писмо до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в което се посочва новите начална дата и краси 
срок за изпълнение.

2.1.7. Откаже да приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени 
несъответствия па изпълнението с уговореното, до отстраняването им. когато това е възможно. 
Констатираните несъответствия се описват в протокол, в който се посочва и подходящ срок за 
отстраняването им като разходите затова са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.1.8. Откаже заплащането на възнаграждението или да поиска намаление на 
възнаграждението, съразмерно с немзвършената работа, в случай, чс в определения срок 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани за своя сметка констатираните несъответствия па изпълнението с 
уговореното.

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ!' има следните задължения:
2.2.1. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта, в конто ще сс осъществява възложената дейност, 

във вид, който позволява нейното безпрепятствено изпълнение. Предаването на обекта сс извършва 
с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол не по-късно от 3 дни преди 
започване па дейностите, като за дейностите, за които се изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има 
назначено лице, регистрирано по чл. 235 от ЗГ, протоколът се подписва от него.

2.2.2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид всички необходими документи 
(технологични планове, скица на обекта с нанесени граници па отделитс/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.

2.2.3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите горски репродуктивни материали, в 
нужното количество и качество, и в срок. осигуряващи безпрепятственото изпълнение на 
възложената дейност (за случаите, когато се възлагат дейностите залесяване и попълване на 
горски култури или подпомагане пи естественото възобновяване чрез залесяване или сеене и в 
конкурсната документация е предвидено, че горските репродуктивни материали, ще се 
предоставят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ)

2.2.4. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до подотделите, включени в обекта, чрез 
проходимост на горските пътища в горски територии -  държавна собственост, за превозни средства 
е висока проходимост и декларираната при проведената процедура техника.

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

2.2.6. Да следи за правилното изпълнение на дейността в съответствие с всички приложими 
изисквания, технически норми и стандарт и, произтичащи от действащат а нормативна уредба.

2.2.7. 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.

2.2.8. Да оси1 ури 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.

2.2.9. В края на всеки мсссн при заявка от страна на изпълнителя да приема извършената 
работа, по вид, действително изработено количество и качество.

2.2.10. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението за приетата работа, съгласно 
двустранно подписания предавателно-приемателен протокол, срещу издадена от него фактура, в 
срок не по-късно 01 10 (десет) работни дни, считано от датата на нейното представяне, в размер и по 
I шчин, уговерен и в договора.

2.2.11. / ] /  уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-днсвеп срок от насгь^анщ_на .итщцдни
бедствия и/или форсмажорни обстоятелства но смисъла на § 1, т. 18 и/или afcffliQiflтелнагп^
разпоредба/у£иИфр4дбата по чл.95. ал.1 от ЗГ. както и при уважени .........
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Откаже заплащането па възнаграждението иди да поиска намаление на възнаграждението, 
съразмерно с неичвършената работа, в случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани 
за своя сметка констатираните несъответствия на изпълнението с уговореното.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.

2.2.12. Да удължи срока па договора, в случай, че е наложил временно спиране па дейността 
на основание т. 2 .1.4. (2.)

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:
3.1.1. Поиска от В ЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на дейността.
3.1.2. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането па възложената работа в договорените срокове, 

когато са изпълнени условията на договора;
3.1.3. Получи договореното възнаграждение за приетата работа;
3.1.4. Заменя подизпълнителите си, в случай, чс предварително е посочил ползването па 

такива за осъществяване на дейността в обекта и при условие, чс новите подизпълнители отговарят 
на изискванията, определени в процедурата;

3.1.5. Откаже да приеме предложението ма ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнително извършване на 
дейност и по т. 1.6.

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

съгласно изискванията на договора и действащата нормативна уредба, като при извършване на 
дейностите „залесяване"’, "попълване на култури” и „отглеждане на култури" да достигне процент 
на прихващане не по-малък от 80%. Действителният процент на прихващане се установява при 
есенната или междинната инвентаризация на горските култури.

3.2.2. При констатирани нередности по изпълнение нададените мероприятия ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
отстранява съшиге в срока посочен в настоящия договор или съответното възлагателно писмо, като 
разходите са за негова сметка.

3.2.3. 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:

(1.) за подписване от негова страна па предавателно-приемателните протоколи -за приемане на 
обекта;

(2.) за получаване на необходимите документи за изпълнение на съответната дейност;
(3.) при извършване па проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи 

такива;
(4.) за приемаме на извършената работа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се подписва 

двустранен предавателно-приемателен протокол.
3.2.4. Да изпълни допълнително възложените от В ЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по т. 2.1.5 в случай, 

чс е подписано допълнително споразумение с В ЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3.2.5. Да извърши попълване па 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 а попълване па горски култури).

3.2.6. Да извърши презалесяваме на горските култури за своя сметка в рамките на определени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната
инвентаризация, е под 25 % но вина па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (so случаите, когато се възлага 
залесяване и попълване па горска култури).

3.2.7. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване па договора писмена информация за 
всички лица, които ще извършват дейностите но договора, както и за настъпилите промени в хода па 
изпълнение на дейността.

3.2.8. 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 отстрана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.2.9. Да изпълни дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължителни указания и препоръки при 
констатирани отклонения от предмета па договора и несъответствия при изпълнението па 
дейностите, отразени в констативни протоколи и предавателно - приемателни протоколи.

3.2.1C). Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за осигуряване па 
здравословни и безопасни условия на труд и носи пълна отговорност при злополука с наети от него 
лица. V ' / /  ,у

3.2.11. Да Ф  зпрепятства контрола по изпълнение на догш к^гая •ftgSJHa
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯгиадорУация, необходима за осъществяването му. Ш  'eJUbo a& pb  .
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3.2.12. 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 па дейността на 1131 ГЬЛНИТЕЛЯ се отстраняват за негова 
сметка.

3.2.13. Да не предоставя на трети лица извършването на дейностите, предмет па договора, с 
изключение па посочени те от него подизпълнители.

3-2.14. При обективна невъзможност за изпълнението на дейността, поради природни бедствия 
и /или форсмажорни оостоятелс гва по смисъла па § I, т 18 и т. 23 от Доиьлпителпата разпоредба на 
Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ, водещи до невъзможност за работа в насажденията. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ I с длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в тридневен срок от настъпване 
па събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват па място с 
двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което 
уреждат настъпилите промени.

3.2.15. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършват 
възлаганите дейности, на основание чл. 13, ад. 4 от Наредбата но чл. 95, ал.1 от ЗГ.

3.2.16. 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 па действащите 
актове за противопожарна безопаснос т в горите.

IV. ЦЕНИ II РАЗПЛАЩАНЕ
4.1. Общата цена за Обект ,М> 1. е .186 108.50 лв /сто осемдесет и шест хиляди сто и осем 

лева и петдесет стотинки/ без ДДС.
4.2. Цените за съответ ния вид дейност за всеки един нодотел са посочени в приложение № 

1. Същото е неразделна част от настоящия договор.
4.3. Заплащането на дейностите, се извършва, след изготвяне на предавателно-приемателни 

протоколи н издаване ма фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Извършените дейности се 
заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ па 100% ог действително извършената работа в срок до ! 0 дни от 
представяне на фактурата от страна на ИЗГГЬЛ11ИТЕЛЯ.

4.3. Мри настъпили ..ппнролип бедствия“ но смисъла на §j_, i, 18 и „форсмажорни 
обект телета“ но смисъла па $1, т. 23 от ДР на Наредба ia по чл.95, ал.1 от ЗГ процеп i а на 
прихващане е ио-нисък от 80% включително, възложителя изплаща на изпълнители 
извьрцините от него дейности по приложение № 1 към договора, В ПЪЛЕН РАЗМЕР.

4.4. Нанесените щети при настъпили „природни бедствия“ по смисъла па $1, т.18 и 
„форсмажорни обетоятелсi па" но смисъла на Я1, i. 23 oi ДР на Наредбата но чл. 95, а.т. 1 oi ЗГ 
се установява! от правоспособните за това лица чрез издаване па докхмеш (протокол).

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася в полза па ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение па договора 

в размер па 9305.43 лв. (словом: девет хиляди триста и пет лева и четиридесет и три лева) 
представляваща 5 % от стой нос па посочена в т. 4.1. от настоящия договор.

5.2. Когато гаранцията се предоставя в парична сума. същата се внася но следната банкова 
сметка на ТИ „ДДС ПаламараД IBA.N: BG15 DEMI 9240 1000 0508 88, BIC: DEMI BG'SF, 
при Нанка: Търговска банка „Д” АД, клон: Шумен, офис: с. Венец.

5.3. В случай па учредяване в полза па ТП „ДПС Паламара“ па банкова гаранция, същата 
следва да отговаря па изискванията на чл. 9а, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горски територии -  държавна и общинска собственост, и за ползването 
на дървесина и недървесни горски продукти.

5.4. Документът за внесена парична или учредена банкова гаранция, се представя при 
подписване па договора.

5.5. За дейностите - „залесяване“ „попълване на култури“ и „отглеждане на култури“, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа впссепага/учреденага от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на 
договора до приключване ма последващата есенна инвентаризации в обекта предмет на договора. В 
случаите коитто дейностите - „залесяване“ „попълване на култури“ се извършват през есента, 
ВЪЗЛОЖИ ТЕЛЯТ' задържа гаранция га за изпълнение и извършва междинна инвентаризация по реда 
на чл. 36, ад. 5 от Наредба № 2 от 07.02.2013г. до началото на първото от глеждане през следващата 
календарна година

5.5.1. Ако /при „извършване на есенната или междинната инвентаризация се установи, че 
процепIа на нршу^йщанс в обекта с равен или по-висок от 80% (осемфссст процента), 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ' 1/вьзстановява па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранцията з а ^ в  срок 
до 5 работ ни д и |/ог ajfaia на протокола oi рязващ о к о н ч а т с л и и т ^ Ш 8 \ - | Т | м ^ т * Е с е н н а
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или междинната инвентаризация без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи лихви за периода, през който 
средстват а законно са престояли при него.

5.5.2. В случаите по т. 3.2.5, и 3.2.6. от настоящия договор. Възложителят задържа гаранцията 
за изпълнение на договора до извършване на последяващата инвентаризация установяваща 
процента па прихващане след осъществените от страна на изпълнителя попълване и /или 
презалесяваме в обекта.

М. САНКЦИИ II НКУСТОИКП
6.1 Страните по договора нс носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или част ично 

неизпълнение на задълженията си по договора, ако то се дължи на „природни бедствия“ и/или 
„форсмажорни обстоятелства“ по смисъла на § 1,т. 18 и/или т. 23 от Допълнителната разпоредба на 
Наредбата по чл.95, ад.! от ЗГ, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други 
обстоятелст ва, възникнали след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение 
е обективно невъзможно.

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка поради виновно неизпълнение на 
някое от задълженията си по договора, в следните случаи;

6.2.1. Косато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по т. 2.2.1 и 2.2.2. - 
неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора;

6. 2.2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не с изпълнил някое от задълженията си по т . 2.2.3. и 2.2.4. - 
неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответния 
подотдел, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си;

6. 2.3. При виновно неизпълнение на задължението си пот. 2.2.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи па 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната извършена 
дейност за всеки просрочен ден. но не повече от 5%;

6. 2.4.При неоснователно забавяне на плащанията по т, 2.2.9. от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
дължи ма ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер па законната лихва върху дължимата сума за всеки 
просрочен ден.

6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение па 
задълженията си по договора, в следните случаи:

6.3.1. 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%;

6.3.2. 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 ог търсене па 
отговорност за реално претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в случай, че същите са по-високи от 
определената неустойка;

6.3.3. 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, освен в случаите, когато ги 
отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;

6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица 
щети в резултат на изпълнението па предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6.5. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ нс носи отговорност и не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на Изпълнителя само действително извършените дейности.

6.6. Случаите на намаляване обема на мероприятията предмет ма настоящия договор. 
Възложителят не дължи плащане на неустойки за намаление на обема на дейностите предмет на 
настоящия договор.

6.7. В случаите по т.2.1.4. от настоящия договор и започнало изпълнение на мероприятията. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, слсд прекратяване на изпълнението, заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обема на 
извършената от него работа, съгласно срока посочен в т. 4.3 на договора.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Договорът се прекратява:
7.1. с изтичане на срока на договора;
7.2. с пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения по договора; 

по взаимно съгласие на/страните. изразено писмено;
7.3. при настъпване на обстоятелства нравещи невъзможни изпълнение!....... ___ __ ... ... . . . .  ____  , ддСМЗяйщя

договор и гьлжаши/сс ф. „природни бедствия" и/или „форсмажорни обстоятелс^‘||П|^^|ВЬ>
1, т. 18 и/или т. ЗлЬтдащтълни гелната разпоредба на Наредбата по чл. 95. ал. 1 c t^F ; 3 0  <ии 
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7.4. С едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за 
пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:

7.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или подизпълнителите му вече не отговаря па някое от изискванията 
па ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;

7.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ! е подписал декларация с нсвярно съдържание, във връзка с 
възлагането на дейността;

7.4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора 
срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително 
такива, допуснати от подизпълнителите;

7.4.4. Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл. 18 
от Наредбата;

7.4.3. В случаите по т. 2 .1.4.
7.4.5. (А) след констатирано нарушение на Закона за горите нанесло значителни вреди или 

констатирано неизпълнение на технологичния план отстрана на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7.4.5. (Б) в случай на отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да започне изпълнение па 

мероприятията в тридневен срок от получаване на уведомителното писмо, когато се налага промяна 
па параметрите на договора;

7.5. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят 
договора поради обективни причини -  „природни бедствия" и/или „форсмажорни обстоятелства“ по 
смисъла па § 1, т. 18 и т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата по чл.95. ал. 1 от ЗГ. както и 
реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото 
изпълнение е обективно невъзможно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
стойността на реално извършените дейности, когато са спазени условията на договора, като 
внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение па договора се освобождава, а страните не си 
дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

7.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора е едностранно писмено уведомление, без 
да дължи обезщетение за пропуснати ползи п да задържи внесената гаранция за изпълнение па 
договора в случайте когато:

7.6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените е договора 
технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, 
допуснати от подизпълнителите, които не желае да отстрани за своя сметка;

7.6.2. При установено количествено неизпълнение на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
сроковете но договора в продължение ма два поредни месеца;

7.6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не е изпълнил задълженията си по т. 3.2.3 и 3.2.4 от 
договора. В този случай внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се 
задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в 
случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от задълженията си по т. 2.2.1 - 2.2.4, т. 
2.2.8 и 2.2.10 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 па действително извършената работа.

МП. СЪОБЩЕНИЯ
8.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се 

извършат в писмена форма, на адресите на страните за кореспонденция , уведомяване и размяна на 
книжа са както следва:.

8.1.1. За ТП ДЛС ..Паламара“. с. Венец, п.к. 9751, ул. „Кирил и Методий" № 17, ипж. 
Севеп Башль, тел. 05343 / 20-49, e-mail: dls.palamara@dpshumen.bg.

8.1.2. За Изпълнителя „Неша” ЕООД адрес: с. Загори че, общ. Каолиново, обл. Шумен, ул.
«Витоша» №1, Назми Ахмед Халид, тел......................... , e-mail: ......................................................

8.2. В случай на настъпили промени в актуалпото състояние на която и да е от страните, 
същата се задължава в рамките на три работни дни да уведоми насрещната за настъпилата промяна. 
В случай на неспазване на това си задължение съответната страна се счита за редовно уведомена.

ЕХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
9.1. 1 1астоящия добовор влиза в сила от датата на подписването му от страните

в договора случаи се прилагат разпоред!неуредените9.2. За ... .
законодателство, Г /  хХ
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9.3. Настоящия договор може да бъде изменян само със съгласието на страните изразено в 
писмена форма.

9.4. Възникналите спорове относно изпълнението, неизпълнението или тълкуването на 
настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, изразено в 
писмено споразумение, а когато такова липсва спора се решава от компетентен съд.

11астоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП ,ДЛС I^iaMaj 
инж. Севен Ердинч Вашлъ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Ъ ь/и лсель з  ИЪ>г\, 
Д о V Ъ 3siS&

Ръководител 
Валя Димова

снет. отде
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ПРИЛОЖЕНИЕ Z

За извършване на добив на дървесина съгласно Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите - сеч. разкройване на 
асортименти по БДС. извоз до временен склад , рампиране на добитата дървесина, товарене.претоварване и подвоз 
до временна ТИР станция, от годишния план за ползване на дървесина за 2018 г , от горски насаждения, разположени 

в горски територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП "ДЛС Паламарз"

Обект
Отдел и 

подотдел
Д ъ р весен

вид С ортимент
Мерна

единица

П рогнозно
кол и че ство
д ъ рвесина

Д остигната  
ед.цена лв. 

без ДДС

Обща цена 
л в .без ДДС

Гаранция за 
изпъ л нение  в лв.

1 2018 д чб Едра техн дървесина пр м3 5 10,5 52,50
Средна техн, дървесина пр м3 9 10,5 94.50
Дърва за огрев пр.м'* 115 10.5 1207,50
ОЗМ пл.м3 17 18 306,00

бб Едра техн дървесина пр.м3 2 10,5 21,00
Средна техн. дървесина пр м3 14 10.5 147,00
Дърва за огрев пр м3 90 10,5 945,00
ОЗМ пл.м3 14 18 252,00

ОБЩ О ЗА ОТДЕЛА п л .м 3 173 3025,50
2025 а чб Едра техн .дървесина пр.м3 23 10 230,00

Средна техн. дървесина пр м3 34 10 340,00
Дърва за огрев пр.м' 82 10 820,00

ОЗМ ПЛ м3 195 17 3315,00

ОБЩ О ЗА ОТДЕЛА пл .м 3 281 4705,00

2030 к чб Едра техн.дървесина пр м5 7 10 70,00
Средна техн дървесина пр.м3 52 10 520,00

Дребна техн. дървесина пр м3 3 10 30,00
Дърва за огрев пр.м-' 387 10 3870,00

ОЗМ пл.м3 58 17 986,00

ОБЩ О ЗА ОТДЕЛА пл .м 3 331 5476,00

216 г см Средна техн. дървесина пр м3 2 10 20,00

Дърва за огрев пр.м3 23 10 230,00
ОЗМ пл.м3 3 17 51,00

ОБЩ О ЗА ОТДЕЛА пл .м 3 18 301,00
49 е ЧДб Средна техн, дървесина пр.м" 7 10 70,00

Дърва за огрев пр.м3 51 10 510,00

ОБЩ О ЗА ОТДЕЛА пл .м 5 32 580,00

1051 б лп Дърва за огрев пр.м3 841 10 8410,00

ОЗМ пл.м3 116 18 2088.00

чдб Дърва за огрев пр.м3 38 10 380,00

ЧР Дърва за огрев пр.м3 431 10 4310,00

бл г Дърва за огрев Пр.м' 22 10 220 00

ОБЩ О ЗА ОТДЕЛА пл .м 3 849 15408,00

1077 л срлп Дърва за огрев пр.м3 665 11,5 7647.50

ОЗМ ПЛ м° 92 21 1932,00

ЧР Дърва за огрев Пр.м' 472 11.5 5428,00

чдб Дърва за огрев лр.м3 31 11.5 356,50

здб Дърва за огрев пр м3 67 11,5 770,50

ОБЩ О ЗА ОТДЕЛА пл .м 3 772 16134,50

11046 лп Дърва-за.огрев пр м3 814 10 8140,00

/ ОЗМ ПЛ м3 112 18 2016,00
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UP Дърва за огрев пр.м3 671 10 6710.00

ОБЩ О ЗА ОТДЕЛА пл .м 3 929 16866,00
50 а лп Едра техн.дървесина пр.м3 53 10.5 556,50

Средна техн. дървесина пр м3 52 10.5 546,00

Дребна техн, дървесина пр м3 3 10,5 31,50

Дърва за огрев пр м3 509 10,5 5344,50

ОЗМ ПЛ М3 70 19 1330.00

цр Дърва за огрев пр м3 100 10.5 1050.00

ОБЩ О ЗА ОТДЕЛА п л .м 3 470 8858,50
183 в ЛП Средна техн, дървесина пр м3 26 '0 260,00

Дребна техн, дървесина пр.м3 3 Ю 30 00

Дърва за огрев пр м3 594 10 5940,00
ясен Средна техн. дървесина пр м'3 47 10 470.00

Дребна техн. дървесина пр.м3 2 10 20.00

Дърва за огрев пр м3 283 10 2830,00

ОБЩ О ЗА ОТДЕЛА пл .м 3 530 9550,00

7 Д цр Средна техн дървесина пр.м3 47 12 564,00

Дърва за огрев пр.м3 502 12 6024,00

ОБЩ О ЗА ОТДЕЛА пл .м - 304 6588,00

1056 к ак Едра техн.дървесина пр м3 23 Ю 230,00

Средна техн. дървесина пр м3 256 10 2560,00

Минни подпори пл.м3 38 18 684,00

Дребна техн дървесина пр м3 25 10 250,00

Дърва за огрев пр.м3 767 10 7670,00

ОБЩ О ЗА ОТДЕЛА пл .м 3 643 11394,00

17 ф цр Едра техн дървесина пр.м" 120 12 1440 ОС

Средна техн. дървесина пр м3 18 12 216,00

Дърва за огрев пр.м3 896 12 10752.00

о з м ПЛ м" 134 21 2814,00

ОБЩ О  ЗА ОТДЕЛА пл .м 3 710 15222,00

ВСИЧКО пл .м 3 6042 114108,50

Товарене . претоварване и подвоз пр м3 500Q 12,00 72000,00

ЗА ОБЕКТА 186108,50 9305,43
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Към договор № 21/07.02.201 Sr. за за извършване на aeiinoc i и и Д П  от Обскг №1

График за добив на дървесина - сеч. разкройване на еоршментн по БДС. извод до временен 
склад, рампиране на добита дървесина. товарене от временен склад, нодвоз и претоварване до 
временна ТИР станция по тримесечие

отдел / 
подотдел

Д месец- 2018 г./пл.куб.м.

I 1
t  ....... _ II III IV

Обект 1 10С
/* . . .. .

1680 1680 1682

Срок за сеч и извоз -  20.13 .2018).
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