
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ II ГОРИТЕ

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО"

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

ДОГОВОР JV«fe.i/CS.'.@2017r.

За възлагане направа на временни горски пътища по смисъла на чл.153, ал.1, т.1 от 
Закона за горите, чл.18, ал.1, т.2, ал.З, и чл.23 от Наредба №5/31.07.2014г за строителството 
в горските територии без промяна на предназначението им (Обн. ДВ бр. 68/15.08.2014г) за 
нзвоз на добита дървесина до временен склад в Обект № 3, отдел 76, подотдел „х“ по 
договор № 44/08.06.2017 г в ДГТ при ТП „ДГС Смядово”

Днес, 07.09.2017г., в гр. Смядово се сключи настоящият договор между:
1. „СИДП” ДП Шумен Териториално поделение „ДГС Смядово”, ЕИК 2016174120042, ид.
номер по ЗДДС: BG201617412, със седалищни яппрр m  т̂тг>явЛение; гр. Смядово, ул. “Ришки
проход“ № 2, представлявано от 2. ДЛ   кахо оправомощено лице,
съгласно Заповед № 130/03.05.2016 г. на чеството му на Директор на
„Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен _ дител счетоводен
отдел, наречено по-нататък за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и
2. ООД „Горпром инвест“ , ЕИК 147030357, регистрирано и вписано в Търговския регистър 
към Агенция по вписванията, със седалище и алиес на управление с. Вресово, общ. Руен, обл. 
Бургас, представлявано от 3^>Д Д  в качеството му на управител, наричано по-
нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ!

Страните се договориха за следното:

I. Предмет на договора, цена и начин на плащане
1.1. Настоящият договор се сключва на основание разпоредбите на чл.153, ал.1, т.1 от 

Закона за горите, чл.18, ал.1, т.2, ал.З, и чл.23 от Наредба №5/31.07.2014г за строителството 
в горските територии без промяна на предназначението им (Обн. ДВ бр. 68/15.08.2014г) във
връзка със Съгласувателно писмо № 4606 от 01.09.2017 г. на „СИДП“ ДП Шумен.

1.2. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши направа на временни 
горски пътища по смисъла на чл.153, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл.18, ал.1, т.2, ал.З, и чл.23 
от Наредба № 5/31.07.2014г за строителството в горските територии без промяна на 
предназначението им (Обн. ДВ бр. 68/15.08".2014г) за извоз на добита дървесина до временен 
склад в Обект № 3, отдел 76, подотдел „х“ в ДГТ при ТП „ДГС Смядово”, по ред и начин 
посочени в изготвените, одобрени и публикувани Технологични планове, в обем и по цени, 
посочени в количествено-стойно£тната сметка, които са неразделна част от настоящия договор.
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1.3. Направата на временните горски пътища за извоз ще бъде реализирана съгласно 
одобрени и публикувани Технологични планове за съответните насаждения предмет на 
договор № 44/8.06.2017г. и изготвена КСС

1.4. Общата сума по осъществяване предмета на договора е в размер на: 2500,00 лв. 
(словом: Две хиляди и петстотин лева и 00 ст.) без включено ДДС и 3000,00 лв. (словом: 
ТРИ ХИЛЯДИ ЛЕВА И 00 СТ.) с вкл. ДДС, под следното допълнително условие: 
ПОСОЧЕНИТЕ В КСС, КОЛИЧЕСТВА И ОБЕМИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ СА 
ПРОГНОЗНИ, КАТО ПРИ РАЗЛИКА МЕЖДУ ТЯХ И ДЕЙСТВИТЕЛНО 
ИЗРАБОТЕНОТО НА ТЕРЕНА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ЩЕ ЗАПЛАША ЗА 
ДЕЙСТВИТЕЛНО ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА ПО ДОГОВОРИРАНИТЕ ЕДИНИЧНИ 
ЦЕНИ ЗА ДАДЕНАТА ВИД ДЕЙНОСТ СЪГЛАСНО КСС.

1.5. Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя договореното 
възнаграждение по дейности и единични цени, посочени в КСС, което е неразделна част от 
настоящия договор.

1.6. Възложителят ще заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение по 
следния начин и в следния срок: тридесет дни считано от датата на приемане на изработеното 
със съответния документ (предавателно-приемателен протокол; акт за приемане на работата, 
който е основание за издаване на фактура от страна на Изпълнителя.

II. Права и задължения на Изпълнителя
2.1. Изпълнителят се задължава да изработи посоченото в т.1 от настоящия договор с 

грижата на добър стопанин, така, че то да отговаря на изискванията на чл.153, ал.1, т.1 от 
Закона за горите, чл.18, ал.1, т.2, ал.З, и чл.23 от Наредба №5/31.07.2014г за строителството 
в горските територии без промяна на предназначението им (Обн. ДВ бр. 68/15.08.2014г); 
одобрени и публикувани Технологични планове за съответните насаждения предмет на 
договор № 44/08.06.2017г.

2.2. Изпълнителят се задължава да изработи и предаде посоченото в предходния член в 
срок не по-късен от 15.09.2017 год. считано от датата на подписване на настоящия договор.

2.3. Изпълнителят има право да получи уговореното в настоящия договор 
възнаграждение в посочените срокове и условия.

2.4. Ако Изпълнителят е изпълнил част от работата и по-нататъшното изпълнение на 
изработката се окаже невъзможно, поради причини, за които Изпълнителят и Възложителят 
не отговарят, Изпълнителят има право да получи възнаграждение в размер само за 
изработената част , ако тя може да бъде полезна на Възложителя.

III. Права и задължения на Възложителя
3.1. Възложиелят има право във всеки момент от изпълнението на договора да 

осъществява контрол на изпълнението относно качеството, количества, стадии на изпълнение, 
технически параметри и др.,без с това да пречи на самостоятелността на Изпълнителя.

3.2. Възложителят има право да се откаже от договора във всеки един момент по време 
на изпълнението му, стига да има основателна причина за това и ако заплати на Изпълнителя 
направените разходи, извършената работа.

3.3. Възложителят е длъжен да плати уговореното възнаграждение в сроковете и по 
начина, уговорени в настоящия договор.

3.4. Ако възложеното е изпълнено от Изпълнителя в договорените срокове, количество 
и качество, Възложителят е длъжен да приеме СРРД.

3.5. Приемането на изработеното ще се извърши с приемо-предавателен протокол.
3.6. Ако при приемането на изработеното се установи, че са налице недостатъци на 

изработката, Възложителят алтернативно може да избира между следните възможности:
- отстраняване на/недостатъците за сметка на Изпълнителя и в срок, посочен от 

Възложителя в приемате/ен протокол;
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- да бъде намален размерът на възнаграждението по споразумение на страните.

IV. Неустойки
4.1. При забава на Възложителя при заплащане на дължимото по настоящия договор 

възнаграждение, той дължи неустойка в размер на 0,05% на ден върху неиздължената сума, но 
не повече от 2% от общото възнаграждение.

4.2. При забава на Изпълнителя при изработване, той дължи неустойка в размер 0,05% 
на ден върху стойността на непредаденото, но не повече от 20% от общата стойност на 
договора.

4.5. При виновно неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя, той дължи 
на Възложителя неустойка в размер 250,00 лв. (Двеста и петдесет лева и 00 ст.)

4.4. При неритмична доставка на материали или при забавено подсигуряване на средства 
неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,05% дневно от стойността на съответната 
забава.

4.5. Уговорените с предходните членове неустойки не препятстват търсенето на 
обезщетения за по-големи вреди по общия ред.

V. Общи условия
5.1. Транспортните разходи по доставката на материалите и за изработка са за сметка на 

Изпълнителя.

VI. Изменение и прекратяване на договора
6.1. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между 

страните, изразено в писмена форма при прилагане на разпоредбите на ЗГ и ЗЗД.
6.2. Настоящият договор се прекратява в случаите на прекратяване на ЮЛ на 

Изпълнителя и/или Възложителя съгласно разпоредбите на ТЗ, или по взаимно съгласие 
между страните, изразено в писмена форма.

6.3. Договорът се прекратява едностранно от страна на Възложителя без същият да 
дължи плащане на неустойки за неизпълнение на същия в случай, че след сключване на същия 
не се осъществи финансиране на СРРД.

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

6.5. Възникналите спорове по нерешени от договора въпроси ще се решават по 
споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на гражданското законодателство на 
Република България.

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

се извършат в писмена форма.
7.2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата 

е длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна.
7.3. Адресите за кореспонденция на страните са, както следва:
7.3.1. За ТП ДГС „Смядово” - гр.Смядово, ул. „Ришки проход” № 2. ул.”Ришки проход” 

№2,тел.05351/2280,email: dgs.smiadovo@dpshumen.bg:
7.3.2. За Изпълнителя: ООД „Горпром инвест“, с. Вресово, моб. 0878963405, e-mail: 

gorprom_invest@abv.bg f r l

Настоящия договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра  -  по един за 
всяка от страните.

Неразделна част от договора са следните приложения:
1. Приложение № 1 -  Количествено-стойностна сметка.
2. Заверени копия на/технологични планове за насажденията предмет ̂ й а , договор
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“

Адрес: гр.Смядово.ПК 9820 ул.’~Ришки проход’” №2 тел.05351/2280 email: dgs.smiadovo@dpshumen.bg: das smiadovo (^ubv.bq
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за извършване на дейности по възстановяване на временен горски пътища -  тип тракторни в 
държавни горски територии, във връзка с Приложение №1 към Заповед № 356/29.11.2016 г., 
последно изменена със Заповед № 298/31.08.2017 г., Раздел III Строителство, т. 12Ремонт 
горски пътища и на основание чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП, строителство по смисъла на чл. 3, ал. 
1, т. 1,6."а", предложение 1-во, и раздел 45, група 45.25, клас 45.23 от Приложение № 1 към 
него от ЗОП и код по CPV-45233142

Одобрен финансов ресурс -  2500 лв. без вкл. ДДС

№ по 
ред Вид работа Мярка

Прогнозно
количество

1 Изкоп и преместване на свлечени земни маси и 
запълване на ровини със същите

м3 30

2 Грейдиране на временни извозни пътища л.м. 2500

Място на изпълнение:
Отдел 76 „х"
Предвидените възстановителни дейности ще се изпълняват при спазване на Наредба 

№ 5/31.07.2014 г. за строителство в ГТ.
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“

Адрес: гр.Смядово,ПК 9820, ул.”Ришки проход” №2,тел.05351/2280,email: dgs.smiadovo@dpshumen.bg: dgs_smiadovo@abv.bg
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, х м ХКОЛИЧЕСТВЕНО СТОИНОСТНА СМЕТКА 
ЗА СТРОИТЕЛНО МОТНАЖНИ РАБОТИ СВЪРЗАНИ С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 

ВРЕМЕННИ ГОРСКИ ПЪТИЩА ОТ ТРАКТОРЕН ТИП В ОТДЕЛ 76"х"В ДГТ ПРИ ТП
„ДГС СМЯДОВО"

лл/см. -  500 лв.
№
по

ред
Вид възстановителни дейности Количество

Стойност 
без вкл. 

ДДС

Обща 
стойност 
без вкл. 

ДДС
Изкоп и преместване на свлечени земни 
маси и запълване на ровини със същите

2 м/см 500,00 1000,00

Грейдиране на временни извозни пътища 3 м/см 500,00 1500,00

ОБЩО: 2500,00

Дата:07.09.2017 г.
Ц д Д  Ъ Щ К  д. ЗАЛД

Цк. 1  ъ ъ ^

2.Л Л  '

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

