
 

 

ДОГОВОР № 66/12.09.2016 г. (препис) 
за почистване на горски автомобилен път преминаващ през държавни горски 

територии – стопанисвани и управлявани от ТП „ДЛС Паламара” 

 

 

Днес 12.09.2016 година, в гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, между: 

1. „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. Шумен (СИДП 

ДП), вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201617412, със 

седалище и адрес на управление: гр. Шумен 9700, ул.“Петра” № 1, общ. Шумен, област 

Шумен, представлявано от инж. (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД), в качеството си на директор на 

предприятието и (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) – ръководител на „Финансов отдел” и главен 

счетоводител на предприятието, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 

страна, 

и 

2. „Поляница“ ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с 

ЕИК: 201412083, със седалище и адрес на управление: област Търговище, община 

Търговище, гр. Търговище, ул. „Преслав“ № 2, представлявано от (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД), 

в качеството си на управител на дружеството, наричано по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, се сключи 

настоящия договор, като  

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на основание технически параметри и видове дейности по 

утвърдено КСС (приложение № 1 към този договор) – неразделна част от настоящия договор, 

възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, следната дейност: „Услуга за почистване 

и подготовка на трасето за извършване на основен ремонт и изграждане на елементите на 

техническата инфраструктура на съществуващ горски автомобилен път (ГАП) „Цани 

Гинчево“, община Никола Козлево, с местонахождение в землището на с. Вълнари, в района 

на дейност на ТП „ДЛС Паламара“. 

(2) Пътното трасе на ГАП, по чието протежение ще се извършват дейностите по ал. 1, 

се нарича по-долу за краткост „обект“. 

(3) Общата прогнозната стойност за извършване на дейностите по ал. 1 от настоящия 

договор е до 18 938,50 лв. (осемнадесет хиляди, деветстотин тридесет и осем лева и 

петдесет стотинки), без ДДС. 

(4) Плащането по ал. 3 се извършва по следния начин: 

1. Еднократно заплащане в срок до 10 дни, считано от датата на издаване на фактура от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след приемане на извършената работа с предавателно-приемателен. 

2. Възнаграждението се изплаща по банков път, по следната сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN: (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

BIC: (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

Банка: (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

 

IІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или оправомощено от него лице има право: 

1. да контролира изпълнението на договора, без с това да затруднява дейността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
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2. да проверява изпълнението на настоящия договор като не пречи на оперативната работа 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или оправомощено от него лице се задължава: 

- да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи за правилното 

изпълнение на поетите с настоящия договор задължения; 

- да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ постоянен достъп до обекта; 

- да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички 

технически проблеми, възникнали в процеса на работа; 

- да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 3.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълни работите – предмет на настоящия договор, в съответствие с изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КСС по приложение № 1, при спазване на всички изисквания на 

нормативни и подзаконови актове, приложими по отношение на възложените дейности.  

2. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 

дейностите и за предприетите мерки за тяхното отстраняване. 

3. да спазва стриктно сроковете на настоящия договор; 

4. да извършва промени в разработката, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в 

срок определен от последния, както и да го уведоми незабавно при възникване на пречки от 

стопански, административен и друг характер, които могат да забавят или направят 

невъзможно изпълнението на договора; 

5. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението, както и за допуснатите 

пропуски или за възникнали проблеми, за взетите мерки за отстраняването им и 

необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

6. незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени от него факти, които 

биха могли по какъвто и да било начин да повлияят на изпълнението на договора; 

7. да съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

8. да изпълни договорената работа с „грижата на добър търговец“, в съответствие с 

инструкциите и интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да се отклони от 

инструкциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от оправомощеното от него лице, само ако не е 

възможно незабавно да получи неговото съгласие и ако това е необходимо с оглед 

интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

9. да отстранява за своя сметка констатирани недостатъци на изпълнението в посочения от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. 

10. да спазва изискванията по охрана и безопасност на труда, както и да извършва всички 

необходими инструктажи на работниците. 

11. да съхранява и извозва отпадъците, съгласно изискванията на горската сертификация. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или оправомощено от него 

лице при констатирани нарушения на разпоредбите Закона за горите и съответните 

подзаконовите нормативни актове, урегулиращи осъществяването на дейности в горските 

територии установени при извършване на дейностите – предмет на настоящия договор. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички необходими документи за правилното изпълнение 

на поетите с настоящия договор задължения; 

1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ постоянен достъп до обекта; 

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие за изпълнението на договорените работи, като 

своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа; 

3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплащане в договорените срокове и при условията на 

договора дължимите суми за изпълнение на дейностите. 

 

IIІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 4. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни услугите – предмет на този договор, в срок 

до 10 (десет) дни, считано от датата на предаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
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на необходимата изходна информация и данни за изпълнението на предмета на договора, но 

не по-късно от 30.09.2016 г. 

(3) Всяка промяна по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след подписването на този договор, 

води до промяна на срока за изпълнение, съгласуван от двете страни. 

 

 

ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 5. Договорът се прекратява в следните случаи: 

1. с изпълнение на задълженията по него; 

2. по взаимно съгласие, изразено в писмена форма. В този случай страните по договора 

определят и взаимните си задължения по повод прекратяването; 

3. при съществено виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

договора; 

4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа; 

5. при отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от договора. В случай на отказ от по-нататъшно 

изпълнение на възложената работа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване; 

6. с изтичане на срока на договора. 

7. Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или оправомощено от него 

лице с едноседмично писмено уведомление от изправната страна, без да дължи обезщетение 

за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, когато в процеса на изпълнение на 

договора са установени неотстраними отклонения от определените срокове, технологични и 

качествени показатели за извършване на съответната дейност; 

8. Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или оправомощено от него 

лице с едноседмично 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 настоящия договор. 

 

 

V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл. 11. За виновно неизпълнение или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

извън случаите на констатирано административно нарушение на разпоредбите на Закона за 

горите и подзаконовите нормативни актове уреждащи осъществяването на дейности в 

горските територии същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1000,00 лева 

(хиляда лева и нула стотинки), като това не го освобождава от отговорността да възстанови 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълният размер на реално претърпените от него вреди. 

Чл. 12. За констатирано нарушение на разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове уреждащи осъществяването на дейности в горските територии, освен 

уговорената неустойка на виновната страна, се налага и съответната предвидена в закона 

имуществена санкция, в случай, че деянието не представлява престъпление. 

 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 13. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще 

се извършат в писмена форма, по факс или e-mail на адреса на страните. 

Чл. 14. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, 

същата е длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. 

 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

Чл. 15. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

Чл. 16. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 
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Чл. 17. Всички възникнали, по повод изпълнението на договора, въпроси между страните 

се решават по пътя на преговорите, а в случай, че това е невъзможно, спорът се отнася за 

решаване пред съответния компетентен съд. 

Неразделна част от настоящия договор е приложение № 1, представляващо КСС за 

извършване на дейностите. 

Настоящият договор се изготви се и се подписа в два (2) еднообразни екземпляра, всеки 

със силата на оригинал, и се предостави по един екземпляр за всяка от страните. 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
1. ИНЖ. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) – 

управител на  

Директор на СИДП ДП-Шумен    дружеството 

 

 

 

 

2. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) – р-л „Финансов отдел“ и 

главен счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен 

 
Проверил: 

инж. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

зам.-директор на СИДП ДП – гр. Шумен 

 
Съгласувал: 
(подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

главен юрисконсулт 

при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен 

 

Съгласувал: 
(подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

техник-строителство  

при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен 

 

 

 

Изготвил: 
(подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен 
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Приложение № 1 

към договор № 66/12.09.2016 г. с предмет: 

„Услуга за почистване и подготовка на трасето за извършване на основен ремонт 

и изграждане на елементите на техническата инфраструктура на съществуващ горски 

автомобилен път (ГАП) „Цани Гинчево“, община Никола Козлево, с местонахождение 

в землището на с. Вълнари, в района на дейност на ТП „ДЛС Паламара“ 

№ Подготвителни работи 
Единица 

мярка 
количество 

Единична 

стойност на 

дейността, в 

лв., без ДДС 

Обща 

стойност на 

дейността в 

лв., без ДДС 

1 

Подготовка и почистване на 

трасето от храсти и друга 

растителност в т. ч. кастрене 

на дървета (3 000 л. м.) по 

двете страни на пътя. 

л. м. 3 000,00 1,2 3 600,00 

2 

Извозване на храсти, 

растителни отпадъци и 

излишна земна маса. 

м
3
 210,00 16,85 3 538,50 

3 

Ръчно почистване на 

отводнителни необлицовани 

канавки. 

л. м.  1 800,00 0,80 1 440,00 

4 

Машинно почистване на 

отводнителни необлицовани 

канавки. 

л. м. 2 800,00 3,70 10 360,00 

 Всичко разходи: х х х 18 938,50 

      

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
1. ИНЖ. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) – 

управител на  

Директор на СИДП ДП-Шумен    дружеството 

 

2. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) – р-л „Финансов отдел“ и 

главен счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен 

 
Проверил: 

инж. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

зам.-директор на СИДП ДП – гр. Шумен 

 
Съгласувал: 
(подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

главен юрисконсулт 

при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен 

 

Съгласувал: 
(подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

техник-строителство  

при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен 

 

 

 

Изготвил: 
(подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен 

 


