
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМ ЯДОВО“

Адрес: гр.Смядово,ПК 9820, ул."Ришки проход" №2,тел.05351/2280,email: dgs.smiadovo(3dpshumen.bg: dgs_smiadovo@abv.bg

ДОГОВОР № ; ! '  / Ш к :  2017 г.

Днес,“ .W-2Q11 г., в гр. Смядово се сключи настоящият договор между:
1. „СИДП” ДП Шумен Териториално поделение „ДГС Смядово”, ЕИК 2016174120042,
ид. номер по ЗДДС: BG201617412, със седалище и адрес на упоавление: гр. Смядово, ул. 
“Ришки проход“ № 2, представлявано от ин Ч f\, Д, o i  АД - Директор, като 
упълномощено лице, съгласно Заповед № ЗЬб/2У.11.2016 г. н а ‘инжГ Ц f\ , 2 , Ъ Ъ к  
качеството му на Директор на „Североизточно държавно предприятш^ДГТТПуШ

! -  Ръководител счетоводен отдел - Главен счетоводител, 
ТГаречено по-нататък за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и
2. „ЕРА” ЕООД , ЕИК 127566237, регистрирано и вписано в Търговския регистър към 
Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление с. Тушовина. обттт. 
Върбица, обл. Шумен, ул. „Хан Крум” № 4, представлявано от 1} Д х  шк 
качеството и на управител, наричано по-нататък за краткост—И51 г ь л н и  1 г л . па 
основание чл. 20 ал. 4 т. 3 от Закона за обществените поръчки.
Страните се договориха за следното:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
1.1 .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни посочените 

направа на противопожарни съоръжения -  лесокултурни прегради за защита на горски 
територии от разпространение на пожари и за осигуряване на достъпа на противопожарна 
техника до тях. Същите са обстойно описани в Приложение № 1 към настоящия договор по 
предварително указни отдели, местности, вид на дейностите, срокове на изпълнение, 
прогнозни количества и цени.

1.2.Дейностите по ал.1.1.ще се извършват след направена заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
по телефон, посочен в чл. 12, ал. 2 от договора.

1.3. Настоящият договор влиза в сила в деня на подписването му и е със срокът на 
действие: 31.10.2017г.

II. IIEHA И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ;
2.1. Договореното възнаграждение между страните за изпълнение на дейностите 

разпределени по видове и единични мерки, съгласно приложението, което е неразделна 
част от настоящия договор е в размер на 9200.00 лева / словом девет хиляди и двеста 
лева/ без вкл. ДДС или 11 040,00 лева /словом: единадесет хиляди и четиридесет лева/ с 
вкл. ДДС.

2.2. Горепосочената стойност на договора.;; за извършване на дейностите е 
разпределена по единични цени за съответния вид дейност, количества и местности в 
Приложение № 1 към настоящия договор.

2.3. Плащанията ще бъдат извършени с платежно нареждане по банковата сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу надлежно оформена фактура, издадена след приемане на
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съответните видове мероприятия, отразени в приемо-предавателен протокол за 
извършените дейности. Заплащането се извършва в 30 дневен срок от издаването на 
фактурата. Фактурата може да бъде изпратена, чрез системата Е-фактура на имейл: 
dgs.smiadovo@dpshumen.bg.

2.3. Плащанията се извършват по слелнятя пянтиа ^четка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Uw.l
ГП.11РАВА Й~ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3.1.Да получи от Изпълнителя дейностите, предмет на настоящия договор в 
количество, параметри и с качество отговарящо на изискванията на Възложителя и 
постигнатите договорености между тях.

3.2.Да получи услугите в срока и при условията, договорени между страните.

3.3.Да осъществява контрол по изпълнението относно качество, количества и др. 
във всеки момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3.4.Да заплаща определената цена по размер, начин и срок, уговорени между 
страните в договора.

3.5. При констатирани нередности по изпълнение на дадените лесокултурни 
мероприятия. Възложителя има право да изисква от Изпълнителя отстраняването им в 
срока, упоменат в т. 1.3. от настоящия договор или съответното Възлагателно писмо, 
като разходите са за смета на Изпълнителя.

3.6. Установяването на пропуските и нередностите се извършва с констативен 
протокол подисан от старните.

3.7. Да представи на Изпълнителя с приемо-предавателен протокол технологични 
карти на подотделите в който са посочени границите и действително измерената на 
терена площ.

3.8. Мероприятията, предмет на настоящия договор се вълагат ог Възложителя на 
Изпълнителя, като сроковете за приключване на съответните дейности са посочени в 
Приложение № 1 на настоящия договор. При наличие на причини породени от 
природни и климатични фактори Възложителят има право да промени началната и 
крайната дата на започване и приключване на мероприятията чрез Възлагателно писмо 
до Изпълнителя, в което се посочат новите начална/дата и краен срок за изпълнение.
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3.9. Възложителят може да откаже възлагането на мероприятията или на част от 
тях БЕЗ ДА ДЪЛЖИ неустойка за неизпълнение на същия в случай, че след сключване 
на настощия договор възникне невъзможност за осъществяване финансирането на 
мероприятията.

3.10. В случаите на намаляване на обема на мероприятията, посочени в 
Приложение № 1, Възложителя възлага на Изпълнителя извършването им в новия 
определен обем без да дължи плащане на неустойки за намаление на обема на 
дейностите предмет на настоящия договор.

3.11. В случаите на по т. 3.9. и 3.10. от настоящия договор Възлжителя уведомява 
Изпълнителя за горните обстоятелства в срок от три работни дни, считано от датата на 
възникване на обстоятелството.

3.12. В случаите на по т. 3.9. и 3.10. от настоящия договор и започнало 
изпълнение на мероприятията, Възложителя, след прекратяване на изпълнението, 
заплаща обема на извършената от Изълнителя работа, съгласно срока, посочен в 
настояшия договор.

4.1. Да извърши с грижата на добър стопанин поръчката предмет на настоящия 
договор в количество, параметри и с качество отговарящо на изискванията на 
Възложителя.

4.2. Да осъществи дейностите качествено, в съответствие с договорените 
изисквания и в сроковете договорени с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.3. Да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация, 
свързани с изпълнението на договора без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.4. За времето и действието на договора да осигури пълна техническа изправност 
на техниката с която ще бъдат извършвани съответните дейности.

4.5. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на работата по 
изпълнение на дейностите, които ще бъдат приемани в присъствието на представител на 
Възложителя и на Изпълнителя.

4.6.Да получи договорената цена по реда и начина посочен в договора.

4.7. Да получи от Възложителя с приемо-предавателен протокол технологични 
карти на подотделите в който са посочени границите и действително измерената на 
терена площ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

mailto:dgs.smiadovo@dpshumen.bg
mailto:dgs_smiadovo@abv.bg


СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАЗНО ПРЕДПРИЯТИЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“
Адрес: гр.Смядово,ПК 9820, ул."Ришки проход" № 2,тел.05351/2280,етаП: dgs.smiadovo(S)dpshumen.bg; dgs_smiadovo@abv.bg

4.8. Да осигури възможността на да осъществяви контрол по изпълнението 
относно качество и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без това да пречи 
на работата му.

5.1. При забавено предаване на дейностите по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от договореното възнаграждение 
с ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от общата стойност.

5.2. При неизпълнение на клауза извън случаите по чл. 5.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3 % от стойността на този договор, 
определена при сключването му.

5.3. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава 
изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати 
ползи по общия ред.

5.4. При претърпени вреди във връзка е неизпълнението на задължения по този 
договор, виновната страна дължи на изправната съответното обезщетение.

6.1. Договорът се прекратява:
1 .В случаите посочени в ЗОП.
2.С изпълнението му.
3.При изтичане на срока.
4.По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
5.С развалянето му по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.
6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, с писмено 

уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие, ако в хода на изпълнението стане 
явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да извърши мероприятията с нужното качество и в 
дадения срок. В този случай на заплащане подлежат само тези работи, които са 
извършени качествено и могат да бъдат полезни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомяване до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е 
в състояние да изпълни своите задължения.

7. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство в Република България.

8. Всяка от страните по настояп договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала 1звестна при или по повод изпълнението на

V. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

V I I . ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ /
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договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с 
търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните, свързани 
с изпълнението му. Това правило не се прилага по отношение на задължителната 
информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следва да представи на Агенцията по обществени 
поръчки и да публикува в Профила на купувача, съобразно реда, предвиден в ЗОП.

9..Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да 
бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна 
да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. В противен случай 
всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, 
ако е изпратено на последния известен адрес.

10. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както
следва:

(1) За Възложителя: ТП „ДГС Смядово” гр. Смядово, ул. „Ришки проход” №2 
4 t\, X. ЪЪ ^ jUK e-mail: dgs.smiadovo@dpshumen.bg

Т2ГЗа Изпълнителя: „ЕРА“ ЕООД с. Тушовица, общ. Върбица, ул. „Хан Крум”
, e-mail: redjeb.aliev @abv.bg;

Настоящия договор е съставе/Уи подписан в два еднообразни екземпляра -  по 
един за всяка от страните.
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ПРИЛОЖЕНИЕ No 1 към Договор No .........У ......V . VP. i...2017 год.

С разпределението по площ и цени по подотдели и видове лесокултурни мероприятия, 
съгласно достигнатите договорености.
Обща стойност на договора: 9200,00 (девет хиляди и двеста лева) без ДДС.

Подравняване, 
грейдиране и 

отводняване на 
горскои землени 

пътища преминаващи 
през отдели и 

местности

Вид на работата
Срок за 

изпълнение 
през 2017г.

Съдържание на работата Прогнозно 
оличество, МСМ

Договорена обща 
цена 

за съответната 
дейност без вкл 

ДДС

м. „Завода ” - 
м.”Кадъната” -  м. 
„Трите рътчета” -  
м. „Черна трънка”- 
през отдели 
19,20,21,22,23

направа и подръжка 
на лесокултурни 
прегради

м.Юни -  м.Юли подравняване, грейдиране и 
отводняване на горски землени 
пътища

1 4 0 0

м. „Гъстака“ , 
м.„Страшка локва”- 
м.”Стокито” през 
отдели 25,27,28

направа и подръжка 
на лесокултурни 
прегради

м.Юни -  м.Юли подравняване, грейдиране и 
отводняване на горски землени 
пътища

1 4 0 0

м. „Копринкова 
нива” -  м. „ 
Павликянска 
локва” -  м. „Липов 
мостец”” през 
отдели 40,41

направа и подръжка 
на лесокултурни 
прегради

м.Юни -  м.Юли подравняване, грейдиране и 
отводняване на горски землени 
пътища ;

1 4 0 0

м. „Сала дере”- м. 
„Вълчи кошари” -  
м. „Змей Бунар” м. 
„ Биволски гьол” 
през отдели 
47,48,51

направа и подръжка 
на лесокултурни 
прегради

м.Юни -  м.Юли подравняване, грейдиране и 
отводняване на горски землени 
пътища

2 800

м. „Равна локва” -  
м. „Сазантията” -  
м. „Комините“ 
отдели 57,58

направа и подръжка 
на лесокултурни 
прегради

м.Юни -  м.Юли подравняване, грейдиране и 
отводняване на горски землени 
пътища

1 4 0 0

м. „Лошата скала” 
-  м. „Пирамидата -  
м. „Камъка” през 
отдели 69,70,72

направа и подръжка 
на лесокултурни 
прегради

м.Юни -  м.Юли подравняване, грейдиране и 
отводняване на горски землени 
пътища

1 4 0 0

Жълъд - м. 
„Мачките” . през 
отдели 76,77,82

направа и подръжка 
на лесокултурни 
прегради

м.Юни -  м.Юли подравняване, грейдиранеж ^  
отводняване на горски землени 
пътища

1 4 0 0

м. ”Боаза” -  м. 
„Церът”- „м. 
Таушан тепе” -  м. 
„Чакалираната 
рампа“ през отдели 
96, 100

направа и подръжка 
на лесокултурни 
прегради

м.Юни -  м.Юли подравняване, грейдиране и ' 
отводняване на горски землени 
пътища

I

Я Р ?  #  w
j ^  ^

4 0 0

м. „Чунторова 
нива” -  м. 
„Петловица” -

направа и подръжка 
на лесокултурни 
прегради

м.Юни -  м.Юли подрав
отводн
пътищ

5яване, грейдиране и 
[ване на горски землени

2 800

mailto:dgs.smiadovo@dpshumen.bg
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нива” -  м. 
„Покрит 
кладенец“ -  м. 
„Г орунови 
локви“ през 
отдели 32,160

на лесокултурни 
прегради

м.Юли и
отводняване на горски 
землени пътища

м.”Ключашки 
припек”- 
м.”Тръбеще”- 
през отдели 
172,173,174,175

направа и 
подръжка 
на лесокултурни 
прегради

м.Юни -  
м.Юли

подравняване, грейдиране 
и
отводняване на горски 
землени пътища

2 800

м.’’Големи 
лозя”- 
м.”Бенчин 
дрян”-
м”Джевдера”- 
през отдели 
164,167,68,169, 
170

направа и 
подръжка 
на лесокултурни 
прегради

м.Юни -  
м.Юли

подравняване, грейдиране 
и
отводняване на горски 
землени пътища

2 800

м.’’Обръщалото
- м.”Станкин
чаир”-
м.Церовски
рът-през
отдел и205,206,
207

направа и 
подръжка 
на лесокултурни 
прегради

м.Юни -  
м.Юли

подравняване, грейдиране 
и
отводняване на горски 
землени пътища

2 800

м.”Рибника”-
м.”Папратта”-
м.”Люляковец”
-м.”Ливади”-
през отдели
217,218,219,230
,231,232,246

направа и 
подръжка 
на лесокултурни 
прегради

м.Юни -  
м.Юли

подравняване, грейдиране 
и
отводняване на горски 
землени пътища

2 800

м. „Жечова 
кория” -  м. 
„Градището” 
през отдели 
212,214

направа и 
подръжка 
на лесокултурни 
прегради

м.Юни -  
м.Юли

подравняване, грейдиране 
и
отводняване на горски 
землени пътища

1 400

м.„Буков 
кладенец“ -  м. 
„Дряново усое“ 
-  м.„Еленски 
бурун“ през 
отдели 181,182

направа и 
подръжка 
на лесокултурни 
прегради

м.Юни -  
м.Юли

подравняване, грейдиране 
и
отводняване на горски 
землени пътища

1 400

м. „Хюсеинова 
чешма“ -  м.
Г радището“ -  
м.Станкин 
чеир“ през 
отдели 209,211

направа и 
подръжка 
на лесокултурни 
прегради

м.Юни -  
м.Юли

подравняване, грейдиране у 1
и ■ . 
отводняване на горски 
землени пътища

400

ОБЩО: /  1 2 3 ;^ ' 9200
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