
Д О Г О В О Р  № 41/06.03.2017 г.

за  услуга - включващ извършване на  дейности в ДГТ, Обект – Горски разсадник
„Салманово” – с.Салманово, подотдел 98 “1” от ДГТ при ТП „ДГС Шумен”

Днес 06.03.2017г. в гр.Шумен, между:
1.ТП”ДГС ШУМЕН” гр/с.Шумен, ЕИК-2016174120019 на Агенция по

вписванията, със седалище и адрес на управление- гр./с.Шумен, общ.Шумен, ул. “Петра”
№1, ет.5, представлявано от инж. по чл.2 ЗЗДЛ - директор, наречено по-нататък за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и

2. „Интер Престиж” ЕООД, ЕИК 127564040, седалище и адрес на управление: гр.
Смядово, ул. „Васил Петлешков” №3, представляван от по чл.2 ЗЗДЛ - управител на
дружеството  наречен по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящия
договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1.Настоящият договор се сключва на основание чл.258-269, от Закона за

задълженията и договорите.
1.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага,  а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши посочените

агротехнически и лесокултурни дейности в горски разсадник „Салманово” – част от ДГТ
стопанисвани и управлявани от ТП „ДГС Шумен”, като цените за извършената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  работа  по вид, количество, единични цени и обща стойност са посочени
в Приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор

1.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши работата в следните срокове: Съгласно
посочените в Приложение №1

1.4. Приемането на работата се извършва чрез подписване на двустранен протокол
между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. На база на същият се издават фактури.

1.5.При разлики между действително изработеното по обеми установени с
протоколите по чл.1.4. от настоящия договор, от тези посочени в приложението по т.1.2 от
договора, заплащането ще се извършва по договорената между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ единични цени за ПОСОЧЕНИТЕ ЛЕСОКУЛТУРНИ И
АГРОТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, отразена в Приложение № 1, по действително
извършената работа, определено в предавателно-приемателния протокол изготвен между
страните.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, преди започване изпълнението на дейностите

във отдел/подотдел 98-1 от ДГТ, предмет на настоящия договор, да въведе
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с протокол по уговорен между страните образец.

2.2.  С влизане в сила на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
приложение №1 , неразделна част  от настоящия договор, в което са посочени видовете
дейност, които следва да се извършат, тяхното прогнозно количество, единичните им цени и
указаният агротехнически прозорец от стопанската година в които всяка една от дейностите
следва да се извърши.

2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши дейностите съгласно
постигнатите договорености  и при хипотезата на чл.258 и чл.259 от Закона за задълженията
и договорите..

2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да следи за изпълнение на дейностите, съгласно
подписан от него  технологичен план.

2.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури свой представител при приемането
на дейностите.

2.6.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може да проверява изпълнението на договора във всяко
време, стига само да не пречи на изпълнителя, като същият има право във всеки момент от



изпълнението на работата посочена в настоящия договор да осъществява контрол на
изпълнението относно количество, качество, технически параметри и др.

2.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме извършената съгласно договора работа.
При приемането той трябва да прегледа работата и да направи всички възражения за
неправилно изпълнение, освен ако се касае за такива недостатъци, които не могат да се
открият при обикновения начин на приемане или се появят по-късно. За такива недостатъци
поръчващият трябва да извести изпълнителя веднага след откриването им. Това не е
необходимо, ако изпълнителят е знаел недостатъците. Ако не направи такива възражения,
работата се счита приета

2.8. Когато в процеса на изпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира
отклонения на регламентираните с договора технологични и качествени показатели за
извършване на дейността, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да отстрани, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
може:

2.8.1. Да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка да осъществи изпълнението на
заложените в договора технологични и качествени показатели;

2.8.2. Да прекрати договора и да заплати на изпълнителя само реално извършените
дейности.

2.9.Установяването на пропуските и нередностите се извършва с констативен
протокол подписан от страните.

2.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената
работа, срещу издадена от него фактура, в рамките на срок не по-късен от тридесет  дни,
считано от датата на нейното представяне.

2.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, при наличието на обективни причини, налагащи
промяна в видовете дейност, предмет на настоящия договор и след извършена
инвентаризация, да предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да изпълни дейността в новите
параметри при запазване на договорираните цени.

2.12. При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши ползването в случаите на т.
2.12 от настоящия договор и преди работата да е започнала, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
прекрати действието на договора.

2.13. При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши работата в случаите на т.
2.12 от настоящия договор и след като  изпълнението на дейността  е започнала,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, като заплати на ИЗПЪЛНИТГЕЛЯ само
за действително извършената дейност.

2.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, при наличието на обективни причини, свързани
със съкращаване на производства, временно или изцяло да прекрати действието на
договора, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди,
като заплати само извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейност до датата на прекратяването.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди започване изпълнението на  дейностите в

подотдел 98/1 от ДГТ, да приеме същия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с предавателно-приемателен
протокол, съгласно протокол по уговорен между страните образец.

3.2.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни с грижата на добър стопанин
мероприятията по изпълнението на дейността.

3.3. С подписване на договора за изработка  върху ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преминава
отговорността по осъществяване на противопожарната охрана.

3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, при извършване на дейността да извършва
дейностите посочени в предаденото му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приложение по т. 2.2,
изречение второ от настоящия договор.

3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури присъствие на свой представител при
изпълнение на дейностите по настоящия договор, както и в случаите на осъществяване на
контрол по дисциплината на ползване от служители на СИДП, ДГС/ДЛС и/или РДГ.

3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа за своя сметка горските пътища към и в
обекта, след съгласуване на мероприятията с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.



3.7.При констатирани нередности по изпълнение на дейността от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:  да отстрани същите в срока,  посочен в
настоящия договор, като разходите са за негова сметка и в случай, че това е възможно.

3.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва лично или да осигури свой
представител при изготвянето на предавателно-приемателния протокол за извършена
работа. На основание протокола ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.

3.9.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи сумата за извършената от него услуга
след изготвяне на предавателно-приемателни протоколи, издаване на фактура от негово
страна в срока посочен в т. 2.7. от настоящия договор.

3.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  отстранява за своя сметка допуснатите/причинените/
повреди на пътната мрежа, съоръжения, подраст, подлес и др. при осъществяване на
дейността.

3.11. При извършване на дейността в хипотезата на чл.259 от Закона за
задълженията и договорите , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва работата с
машини и съоръжения , отговарящи на изискванията за извършване на тази дейност,
съгласно действащото законодателство на Р. България, като и с работници
притежаващи  необходимата квалификация  за работа с тези машини и съоръжения.

3.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията по охрана и безопасност на
труда, както и да извършва всички необходими инструктажи на работниците.

3.13. При извършване на дейности в ДГТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да постави
информационна табела в обекта, в който осъществява дейността (по образец).

3.14.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва разпоредбите на нормативните документи
за извършване на дейности в горските територии.

3.15.Като гаранция за добросъвестност и добро изпълнение на посочената в
настоящия договор работа ,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ учредява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ,
гаранция за изпълнение определена чл.59, ал.3 от ЗОП в размер на 286,2лв./словом: двеста
осемдесет и шест лева и 20 ст./. Гаранцията може да се представи и като банкова такава,
безусловна и неотменяема учредена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок 30 дни по-дълъг от
срока на действие на договора.

3.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни възложените му агротехнически и
лесокултурни дейности в сроковете определени от възложителя и посочени в
Приложение № 1 от договора, съобразно технологията на работа, екологичните изисквания
на растителните видове - предмет на обществената поръчка и указаният агротехнически
прозорец от стопанската година в които всяка една от дейностите следва да се извърши, но
не по-късно от 31.12.2017г.

ІV. ЦЕНИ И РАЗПЛАЩАНЕ
4.1. Стойността на възложената работа  в Горски разсадник “Салманово,

отдел/подотдел 98-1 е 9540 (девет хиляди петстотин четиридесет лева)  без вкл. ДДС.
4.2. Разпределението на стойността на договора по  единични цени за видовете

дейности  е посочена в Приложение № 1 към договора .
4.3. Заплащането се извършва в рамките на 10 (десет) календарни дни, след

изготвяне на предавателно-приемателни протоколи и издаване на фактура от страна  на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при следните условия:  - Посочените в Приложение № 1 към договора
количества и обеми по видове дейности са прогнозни, като разликата между тях и
действително изработеното на терена, Възложителя ще заплаща за действително
извършената работа по договорените единични цени за дадената вид дейност посочени в
Приложението.

4.4.  Гаранция за изпълнение на договора,  се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
десетдневен срок от датата на приемането на окончателното изпълнение на договора без
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли
при него.

         V. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА



5.1. Договорът може да се изменя при хипотезите на чл.116 от ЗОП
5.2.Договорът се прекратява:
5.2.1.При хипотезите на чл.118-120 от ЗОП
5.2.2.с изпълнението му;
5.2.3.по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
5.2.4.с развалянето му по реда на чл.87 от Закона за задълженията и договорите;
5.5. С изтичане на срока на договора.
5.3. Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление,

без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, когато в
процеса на изпълнение на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ са установени неотстраними
отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за
извършване на съответната дейност;

5.4.  в случаите по т. 2.8.2, т. 2.13 и т. 2.14 от настоящия договор.
5.5.  Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с писмено

уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки след
констатирано нарушение на Закона за горите, или констатирано неизпълнение на
технологичния план от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или неизпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 1.4 и т. 3.2, изречение второ от настоящия договор. В този случай
административно-наказателната отговорност е за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и /или неговите
работници и служители

5.6. При настъпване на обстоятелства правещи невъзможни изпълнението на
настоящия договор и дължащи се на непреодолима сила.

5.7. Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради прекратяване на
която и да е от страните по реда и съгласно действащото българското законодателство.

5.8. Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени
реституционни претенции .

VІ. САНКЦИИ И НЕУСТОИКИ
6.1. За виновно неизпълнение или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ,

внесената от него гаранция остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ като  неустойка по
неизпълнението на договора. Горното не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността за
възстановяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на реално претърпените от него вреди.

6.2. В случаите посочени в т. 5.1, 5.2 от настоящия договор, внесената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция не се връща, а  остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ . Внесената
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция не се връща,  а остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  и в
случая, когато след изтичане на срока на договора, по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са останали
неосъществени мероприятия по изпълнението на услугата.

6.3. В случаите посочени в т. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 и 5.7 и 5.8, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ внесената от него гаранция без да дължи лихви по същия.

VII. СЪОБЩЕНИЯ
7.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора,

ще се извършат в писмена форма или по телефон, факс и e-mail адреса на страните.
7.2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора,

същата е длъжна в седем дневен срок да информират ответната страна.
7.3.  Адресите за кореспонденция на страните са както следва:
7.3.1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛ - ТП„ ДГС ШУМЕН” – гр.Шумен, ул. „Петра” №1,ет.5

тел./факс: 054 800 464, e-mail:dgs.shumen@dpshumen.bg
7.3.2. За ИЗПЪЛНИТЕЛ - „Интер Престиж” ЕООД,  гр.Смядово, ул. ул. „Васил

Петлешков” №3

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
8.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.



8.2. Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните,
изразено в писмено споразумение-анекс.

8.3. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското
законодателство.

8.4. 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 спорът се решава от компетентен
съд.

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

       ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

       1……………п………                                        1……………п……………
       (инж. по чл.2 ЗЗДЛ - директор на                     (по чл.2 ЗЗДЛ.- управител)
        ТП „ДГС Шумен”)

   2.......................п..............
      (по чл.2 ЗЗДЛ. – р-л счетоводен отдел
       при ТП „ДГС Шумен”)



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
С предмет: „Извършване на лесокултурни и агротехнически услуги на

територията на ГР „Салманово” при ТП „ДГС Шумен” през 2017 год.”

№ по
ред Вид на услугата Мярка Коли-

чество

Предлагана
единична
цена, лв.

Предлагана
обща стойност,

лв. без ДДС

I.Агротехнически дейности

1 Оран на дълбочина 30 см. дка. 60  24 1440

2 Култивиране дка. 60  9 540

3 Дискуване дка. 60  9 540

4 Превоз с ремарке дка. 4  24 96

II.Лесокултурни дейности

№ по
ред Вид на услугата Мярка Коли-

чество

Предлагана
единична
цена, лв.

Предлагана
обща стойност,

лв. без ДДС

1 Подрязване на фиданки с П-образна
скоба 1000 л.м. 45 49 2205

2 Подрязване (подкопаване) на тополови
фиданки със задна скоба 0/1/0; 0/2/0 мсм 6  240 1440

3 Направа на лехи за посев дка. 18  22 396

4 Дискуване дка. 12  9 108

5 Култивиране дка. 12  9 108

6 Подготовка на посадни места за
тополови резници х Х

6.1. Дискуване дка. 2 9 18

6.2. Култивиране дка. 2         9 18

6.3. Чертане дка. 2  9 18

 7 Сеене на семена мсм 6 240 1440

8 Култивиране на пътеки в семенища
1/0; 2/0 дка. 30  9 270

9 Оран с лозарски плуг в коренища дка. 15  18 270

10 Фрезоване дка. 41  9 369

11 Косене дка. 10  12 120

13 Подрязване на тополови фиданки за
доотглеждане 1000 л.м. 3  50 150

ВСИЧКО х х х 9540

Обща стойност 9540 (девет хиляди петстотин четиридесет лева) без ДДС.

- Краен  срок за изпълнение на предлаганите услуги : 31.12.2017г..
- Разполага с 2 бр. кадрови ресурс на извършване на услуги , като прилага 2

бр.трудови договори  и 2 бр. свидетелство за правоспособност.
- Разполага с  лице с лесовъдска практика, с удостоверение за вписване в

регистъра на ИАГ №121/10.05.2012г.
- Разполага с колесен трактор Универсал -651 М, за извършване на

агротехнически и лесокултурни дейности.



       ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

       1………………П……                                        1.(............П............................- управител)
       (инж. по чл.2 ЗЗДЛ - директор на
        ТП „ДГС Шумен”)

        2.....................П...............
      (по чл.2 ЗЗДЛ – р-л счетоводен отдел
       при ТП „ДГС Шумен”)


