ДОГОВОР № 135
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ на СЕЧ И ИЗВОЗ до ВРЕМЕНЕН СКЛАД и РАМПИРАНЕ на
ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА
Днес,18.06.2021 г. в гр.Сливен, на основание проведен открит конкурс и заповед
№ РД -05-686/07.06.2021г. на Директора на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” за
определяне на изпълнител се сключи настоящия договор между:
1 .ОП ”Земеделие, гори и водни ресурси”, със седалище и адрес на управление:
гр. Сливен, ул.”Цар Симеон” № 5 , Булстат 0005906540695 , представлявано от инж.
Даниела Костадинова Йорданова в качеството на Директор, наричано за краткост по –
долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
2.„Топливо-Искра” ООД, с ЕИК 202258567, с адрес: с. Стара река, ул.”Добри
Добрев“ №7, наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се сключи настоящия
договор при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши
услугата „Добив на дървесина- Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по
БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в Обект № 2108,
съгласно чл. 6 – чл. 33 от „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите” (обн.
ДВ, бр.64 от 19 Август 2011 г.), разкройване на асортименти по БДС, извоз до
временен склад и рампиране на маркирана дървесина от Обект № 2108, от ЛФ 2021 г., в
териториалния обхват на дейност на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за
извършване на услугата.
1.2.Дървесината по т.1.1 Обект № 2108, вкл. подотдели 43 „е“, 43 „е1“ , 43 „з“ ,
43 „ф“ , 43 „ч“ и 69 „д“ намиращи се в землището на село Бяла, Община Сливен,
произход: /семенен , издънков/,
дървесен
вид: / трп., габър, бук/, съгласно
сортиментните ведомости и опис на маркираните и сортиментираните насаждения.
Настоящият договор се сключва за обем от 189 пл.куб.м.
1.3. Насажденията включени в обекта се предават на изпълнителя с издаването
на позволително за сеч и изготвяне на предавателно-приемателен протокол.
Изпълнителят е длъжен да се яви да получи позволително за сеч за конкретното
насаждение в седем дневен срок от подписването на настоящия договор.
Позволителното за сеч и протокола се изготвят в присъствието на лицензирания
лесовъд , който ги подписва
1.4. Срокът за сеч е от издаването на позволително за сеч до 30.12.2021 г., при
следната етапност: 60 % от маркираната дървесина в размер на 109 пл.м.куб. до
30.09.2021 г., и останалите 40% от маркираната дървесина в размер на 80 пл.м.куб. до
30.12.2021 г.
1.5. Срокът за извоз е издаване на позволително за сеч до 30.12.2021г.
1.6. Крайният срок на договора е крайния срок на датата за освидетелстване на
сечището и е до 30.01.2022 г.
1.7. Срокът на договора се счита продължен при продължаване на сроковете за
сеч и извоз, определени със съответните позволителни.
1.8.(1) Насажденията включени в обекта се предават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с
издаването на „позволително за сеч” (поотделно за всяко насаждение – чл. 52, ал. 6
от „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите”), и изготвяне и подписване
на придружаващ за тази цел „Предавателно-приемателен протокол”, най-късно до 7
(седем) дни след датата на сключване на настоящия договор.
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(2) „Позволителното за сеч” се издава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл.
108, ал. 1 от ЗГ на лице регистрирано в публичния регистър на ИАГ за упражняване на
лесовъдска практика (във вр. с чл. 235 от ЗГ), което е представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
и получава екземпляр от същото „Позволително за сеч”. Лицето на което е издадено
„Позволително за сеч”, носи отговорност и упражнява контрол по извършването на
добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ,
като спазва изискванията на чл. 47 и 48 от „Наредбата за сечите в горите”, както и за
изпълнение на технологичния план за добив на дървесина, съгласно чл. 61 от същата
Наредба.
(3) От деня на получаване на „Позволителното за сеч и извоз” и съответния
„Предавателно-приемателен протокол”, определеното насаждение за сеч се счита за
предадено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и върху ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
преминава отговорността по осъществяване на противопожарната охрана и охраната
срещу неправомерна сеч в насаждението.
(4) След приемане на сечището от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по ал. 1, рискът от
случайно погиване на дървесината е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Рискът от
случайно погиване на дървесината е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди издаване на
„Позволително за сеч” и след приемане на дървесината на временен склад по реда и
начина указан в този договор.
II.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сеч, извоз, възнаграждение
както следва:
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Срок за изпълнение на дейността

30.12.2021год.

Общо за обекта 5 178.60(пет хиляди сто седемдесет и осем лева и шестдесет
стотинки)лв. без ДДС или 6 214,32 лв. с ДДС.
2.2.Цената по т.2.1. се плаща след приключване на дейностите по сечта и извоза,
на отделните партиди и представяне на предавателно-приемателните протоколи за тях.
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Протоколите се съставят от комисия в състав: двама представители на ОП
„Земеделие, гори и водни ресурси” и представител на Изпълнителя - физическото лице
с право за лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ, като с случай на създаване на
пречки от страна на изпълнителя, Възложителя съставя комисия от 3-ма члена служители, която съставя съответния протокол и чрез нотариус извършва връчването.
От момента на връчването дейността се счита приключена, а задължението за
плащане възникнало.
2.3.Плащането
на
цената
се
извършва
по
банков
път
–
………………………………………………….. в 60- дневен срок от възникване на
задължението.
2.4.Ако при сечта или извоза по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъдат повалени или
повредени дървета по начин, който налага тяхното отсичане /не маркирани дървета/,
същите се отсичат и извозват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след маркиране и изготвяне на
необходимата документация и се намалят от договорената с настоящия договор цена за
добив.
2.5. Ако по време на сечта или извоза в резултат на стихийни бедствия бъдат
повалени или повредени не маркирани дървета, по начин, който налага тяхното
отсичане същите се отсичат и извозват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след маркиране и изготвяне
на необходимата документация и се заплащат от възложителя по договорената с
настоящия договор цена.
2.6. Гаранцията за изпълнение в размер на 258,93лв. -5% от общата цена за
обекта/ се внася в срок от три дни от подписване на договора от изпълнителя на
поръчката по следната банкова сметка на ОП”Земеделие, гори и водни ресурси” Общинска банка АД, клон Сливен- IBAN BG28SOMB91303361064500, BIC CODE:
SOMBBGSF.
2.7. Гаранцията за изпълнение се възстановява в срок 10 работни дни след
съставяне на констативни протоколи за освидетелстване на всички сечища в обекта,
като при неспазване на посочения срок възложителят дължи лихва в размер на
законната лихва за всеки ден просрочие, освен ако същият е прекратен по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.8. От Гаранцията за изпълнение се прихващат неплатени задължения по
договора, както обезщетения и/или неустойки.
III.ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

З.1.Отсечената и извозена дървесина е собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави добива на дървесния вид, по
количество и качество, съгласно сортиментната ведомост.
4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да утвърди технологичен план за
осъществяване на добива и извоза на дървесината.
4.3. В 7 дневен срок от сключването на договора да издаде позволително за сеч
на дървесината на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не възпрепятства изпълнението на договора.
4.4. Да следи за извеждането на сечта и извоза на дървесината, съгласно
утвърдения технологичен план.
4.5.Да следи за правилното разкройване на дървесината съгласно БДС.
4.6.Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена
дървесина.
4.7.Да осигури свой представител за освидетелстване на сечището и подписване
на акт за това.
4.8. Да заплати уговорената цена в размера, по начините и в сроковете,
определени в настоящия договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……...…………
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4.5. Да осъществява текущ контрол при изпълнението на сечта и извоза (дейност
по добив на дървесина) на дървесината до временен склад, като дава задължителни
указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатирани пропуски по
изпълнение на възложената работа в писмена форма.
4.6. Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите,
свързани с изпълнение на възложената работа, при констатиране на нарушения в
насаждението и в обекта, като цяло, съгласно чл. 190, ал. 2 т. 9 от ЗГ.
4.7. При констатиране на административни нарушения- при необходимост да
съставя акт за установяване на административно нарушение (АУАН на юридическото
лице (фирмата-изпълнител), освен ако е установен или се установи прекия
извършител на нарушението – физическо лице.
V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

5.1 Изпълнителят е длъжен да осигури присъствието на лицензирания
/регистрирания си лесовъд при издаването на позволителните за сеч и подписването на
предавателно-приемателните протоколи/.
5.1.2 Да започне сеч, извоз и рампиране до временен склад в 7 дневен срок от
срока упоменат в позволителното за сеч.
5.2 Да спазва стриктно утвърдената система за контрол
5.3.Да представи за утвърждаване технологичен план за осъществяване на
добива и извоза на дървесината.
5.4.Да извърши сечта и извоза на дървесината в сроковете, определени със
съответното позволително и да почисти сечището съгласно чл. 48 от „Наредбата за
сечите в горите”, и указанията в „Позволителното за сеч”. .
5.5.Да отсича само маркираните дървета, съгласно технологията за извеждане на
сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план.
5.6.Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите
по настоящия договор.
5.7.Да осигури присъствието на лицензирания/регистрирания си лесовъд при
освидетелстване на сечището и подписване на констативен протокол за това.
5.8.Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за
техническата безопасност и охрана на труда, и носи отговорност при злополука с наети
от него работници.
5.9. Извършването на сечта и почистването на сечището да се извършва
равномерно по площ и по време на действие на договора.
5.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да предоставя на трети лица дейностите от
обекта, предмет на настоящия договор.
5.11.Неразделна част от настоящия договор е одобрения график за разходите за
сеч, извоз и рампиране до временен склад, в която е посочена стойността на услугата за
единица добит след сечта сортимент.
5.12.Да поддържа горските пътища в съответствие с разпоредбите на Наредба №
1 за борба с ерозията и свлачищата в горския фонд и строежа на укрепителни
съоръжения
5.13.Да изгражда за своя сметка подходи, необходими за усвояване на
дървесината в насажденията, съглласно технологичния план, като съхранява и опазва
създадените горски пътища до обекта, където се извършва сечта.
5.14.Изпълнителя се задължава да участва в потушаването на пожари,
възникнали в района на неговата дейност, както и да предприема мерки за
предотвратяване на възникването им.
5.15.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
трябва
да
постави
информационни
табели
(предупреждение за водене на сеч в началото и края на сечището, информационна
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табела– с наименованието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) в обекта преди издаване на
позволителното за сеч по образец, утвърден от Изп.Директор на ИАГ:
VI.СЪОБЩЕНИЯ

6.1.Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора,
ще се извършват в писмена форма.(чрез телеграф, телекс, препоръчана поща или на
ръка в деловодството на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”).
6.2.При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора,
същата е длъжна в седемдневен срок да информира другата страна.
VII.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

7.1. Настоящият договор може да бъде прекратен:
7.1.1.Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след констатирано
нарушение на ЗГ или констатирано неизпълнение на технологичния план, не вземане в
срок на позволителното за сеч.
7.1.2.С изтичане срока на договора.
7.1.3.По взаимно съгласие между страните, изразено писмено.
7.2.Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия
договор, ако то се дължи на непреодолима сила.
7.3.Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени
реституционни претенции и сечта не е започнала.
7.4.Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени
реституционни претенции и сечта е започнала, договорът се прекратява с едностранно
писмено волеизявление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като заплаща стойността само
на действително добитата дървесина. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка и
обезщетение за пропуснати ползи.
7.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едностранно писмено уведомление
без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията
не се връща в следните случаи:
7.5.1.В случай, че по време на действието на договора, в резултат на настъпила
промяна в обстоятелствата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на изискванията на
предварително обявените условия.
7.5.2.В случай, че по време на изпълнение на договора бъде установено по
надлежния ред, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание;
7.5.3.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне сеч в 14 – дневен срок от датата
на издаване на позволителното за сеч и извоз.
7.5.4. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се яви да получи позволително за сеч за
което и да е насаждение, включено в обекта в срока, указан в т.1.3. от настоящия
договор.
7.5.5. В случай, че Изпълнителят не спазва сроковете по т. 1.4. и забавя
изпълнението на договора като цяло.
7.5.6. При неспазване на кое е да от задълженията на от страна на Изпълнителя
вменени в този договор, като бъде поканен от възложителя по реда на чл. 87 от ЗЗД.
VШ.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

8.1. В случай на прекратяване на договора по т.7.5.3 гаранцията за изпълнение
не се възстановява, а се задържа като неустойка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……...…………

Стр.5

ИЗПЪЛНИТЕЛ:……...…………

8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ еднократна неустойка в
размер на 5% от стойността на услугата за обекта, в случай, че не отсече и извози
цялата дървесина в него.
8.3. При неизпълнение на задълженията по т. 5.4. и т. 5.10. от настоящия договор
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % от
възнаграждението за услугата.
8.4. При забава или неточно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
задълженията, произтичащи от настоящия договор, гаранцията остава в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8.5. Възложителя сам определя от кое от обезщетенията и/или неустойките да се
ползва.

IХ.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1.Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.
9.2. Страните по настоящия договор ще решават възникналите спорове относно
изпълнението му в дух на добра воля, чрез преговори и взаимно съгласие между
страните, а когато такова липсва съгласно законодателството на Република България.
9.3. Изменения и допълнения в настоящия договор могат да се правят само с
допълнително писмено споразумение/анекс/, подписано от двете страни.
9.4. Предложението/офертата/ на изпълнителя е неразделна част от договора.
Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра - по един за всяка
от страните.
Неразделна част от настоящия договор е Системата за контрол, подписана от
купувача, от лицензирания лесовъд на купувача и на продавача и утвърдена от
Директора на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………..

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………

ДИРЕКТОР ОП “Земеделие, гори и
водни ресурси ”/инж. Даниела Йорданова/

/…………………/

КАСИЕР - СЧЕТОВОДИТЕЛ:...........................
/ Анюта Къчева/
ЮРИСКОНСУЛТ: ..................................
/Иван Рандев/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……...…………
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ИЗПЪЛНИТЕЛ:……...…………

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР ОП „ЗГВР“:……………..........
/инж. Д.Йорданова/
СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ
Към договор № ........../..............2021 г.
При осъществяване на сечта и извоза на дървесина
Вид на нарушението
1. Сеч на немаркирани дървета
2. Оставени неотсечени маркирани дървета
3. Високи пънове
4. Несъбрани дърва и неизвозени части от
стебла
5. Разхвърляна вършина
6. Унищожен подраст над допустимото
7. Неспазване на технологичния план при
извоза
8. Неправилно разкройване
9. Неправилно рампиране по класове на
сортиментност
10. Разхвърляна дървесина по извозните
пътища и склада

Санкция
По ЗГ
5 лв./1 бр. дърво
На всеки 1 см. над нормата по 1 лв.
5 лв. / м3
10 лв./ дка
1 лв. / м2
По ЗГ и прилежащи норм. документи
Съгласно достигната цена за отделен
сортимент
0,50 лв./м3
1 лв. /м3

При констатирани поправими нарушения по системата за контрол се налагат парични
санкции, които се установяват с предавателно – приемателния протокол и след
отстраняването им задържаните суми се възстановяват.

КУПУВАЧ:………............

Лиц. лесовъд на ОП „ЗГВР“ по
планиране и организация добив на
дървесина:…………..
/Стефан Мушмулов/

Лиц.лесовъд:

Изготвил: ..............................

(на купувача)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……...…………

/Георги Киров/

Стр.7

ИЗПЪЛНИТЕЛ:……...…………

