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Д О Г О В О Р
№ЛКМ-1802
за възлагане на лесокултурни дейности в общински горски територии в землището на с.
Старо село
Днес,
.2018 год. в гр. Троян, на основание Заповед №1096/21.09.2018 г. на
Кмета на община Троян и Заявление с Вх.№ 3-ОСИ-55/26.09.2018г. се сключи настоящия
договор, между:
1. ОБЩИНА ТРОЯН, ЕИК 000291709, представлявана от кмета й - Донка
Михайлова, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и
2. “МЛАДИ” ЕООД, ЕИК 110567555, със седалище и адрес на управление: обл. Ловеч,
общ. Троян, с. Голяма Желязна, ул. “Тодор Чипарски” №5Б, управител Исай
Милев,
ЕГН 780808
, живущ в - с.
, ул. „
”№
, притежаващ л.к. №
, издадена на
г. от МВР-Ловеч, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, за
следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава срещу
възнаграждение да извърши, лесокултурни дейностите в горски територии собственост на
Община Троян, в обект №1802, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Борима”, включващи есенно отглеждане на тригодишна горска култура на площ от 17 дка и
есенно отглеждане на четиригодишна горска култура на площ от 17 дка, в поземлен имот с
идентификатор 70500.105.12, с площ от 34 дка, в местността “Тесния рът” по кадастралната карта
на с. Старо село, попадащ в отдел 1012, подотдел “и” по горскостопанската карта.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейностите - есенно отглеждане на
тригодишна горска култура на площ от 17 дка и есенно отглеждане на четиригодишна горска
култура на площ от 17 дка при достигната най-ниска цена по дейности и съответните срокове за
обекта, както следва:
Лесокултурна дейност

Вид на дейността

мярка

Срок за
изпълнение

количество

Цена в лв.
без ДДС

п.и. 70500.105.12 землище с. Старо село, отдел/подотдел 1012/и, на площ 34.401 дка, залесена площ
34.00, наклон на терена -16°
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дка

17

до 31.10.2018

1265.61

есенно отглеждане на
четиригодишна горска
култура - цер
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1470.00
1764.00
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II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. Срокът за изпълнение на лесокултурните дейности е 31.10.2018 год., в който срок
влиза и съставянето на приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на обекта.
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. Общата стойност на договора е в размер на 1764.00 лв. ( хиляда седемстотин
шестдесет и четири лв и 00 стотинки) с вкл. ДДС, съгласно чл.1, ал. 2. от договора.
Чл. 4. Цените от настоящия договор се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:
1. В едномесечен срок след съставяне на приемо-предавателения протокол, двустранно
подписан от представители на страните по настоящия договор за действително извършените
лесокултурни дейности, без забележки.
2. В определения срок стойността на извършеното се заплаща след представяне на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с протокола по т.1.
3. Цената по чл. 3 се внася по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Б а н к о в а C M eT K a:IB A N :

Банка:
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен:
1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ картен материал от горскостопанската карта за
съответния отдел/подотдел и актуална скица на имота.
2. Да приема с приемо-предавателения протокол извършените лесокултурни дейност в
определения срок по договора.
3. При констатиране на пропуски и отклонения по изпълнението на дейностите от
изискванията, заложени в документацията на обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя констативен
протокол с указания за отстраняването им, в присъствието на вписаното в публичния регистър
лице за упражняване на частна лесовъдска практика на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Констативния
протокол се изготвя в два екземпляра.
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява контрол по време на изпълнение на договора относно количеството,
качеството и срока за изпълнение на дейността, предмет на договора, без това да пречи на
самостоятелността на изпълнителя.
2. Да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка да осъществи изпълнението на
заложените в договора качествени и количествени показатели, в посочен срок.
3. Да прекрати договора и да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само реално извършените
дейности.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на дейност предмет на договора, в следствие на които са
настъпили:
- смърт или други увреждания на здравето и имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- пълна или частична щета върху каквото и да е имущество на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да изпълни с грижата на добър стопанин лесокултурните дейности, качествено и в срок,
съгласно изискванията на този договор и действащите нормативни актове.
2. При необходимост от промени да уведомява своевременно, писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за утвърждаване на промените.
3. Да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, препятстващи или
затрудняващи изпълнението на възложените дейности. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред
Възложителя за причинените му вреди ако не изпълни задължението си за незабавно
УВЕДОМЯВАНЕ.
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4. Да съдейства при извършване на проверка по хода на изпълнение на договора от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5. Да изпълнява всички законосъобразни и целесъобразни указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
депозирани в хода на работата и отразени в констативни протоколи и примо-предавателни
протоколи.
6. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа и
противопожарна безопасност и охрана на труда и носи отговорност при злополука с наети от
него работници.
7. Да осигури присъствието на лесовъда, с който има сключен договор, и който да
ръководи изпълнението на дейностите по настоящия договор, да предава работата и да подписва
примо-предавателния и констативен протокол при съставен такъв за извършената работа.
8. Да предаде в присъствието на лесовъда, притежаващ удостоверение за частна
лесовъдска практика обекта, при окончателното му завършване.
9. Да участва в потушаването на горски пожари в района на дейнастта си.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едностранно писмено уведомление без
да дължи обезщетения за пропуснати ползи в следните случаи:
1.
При
установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процеса на изпълнение на договора
неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени
показатели за извършване на съответната дейност;
2. По време на изпълнението на договора бъде установено, че във връзка с процедурата за
възлагане, изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание;
3. По време на действието на договора в резултат на настъпила промяна в
обстоятелствата, поради която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ допуска нарушения по Закона за горите, други нормативни
актове свързани с изпълнение на предмета на договора, опазване на горите, дивеча и рибата,
противопожарни мероприятия и др.
Чл. 9. Когато в процеса на изпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констатира
неточности по отношение на изпълнението от нормативно определените изисквания,
технологични и качествени показатели за извършване на дейността, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
може да отстрани, възложителят може:
1. да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка да осъществи изпълнението съгласно
нормативно определените изисквания, технологични и качествени показатели за извършване на
дейността
2. да прекрати договора и да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само извършената дейност
съгласно нормативно определените изисквания, технологични и качествени показатели за
извършване на дейността.
VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не подписва предавателно - приемателен протокол за
извършената дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай:
1. На регистрирани нарушения по ЗГ и другите правила и нормативи по неговото
прилагане.
2. На неизпълнение на указанията по чл. 5, точка 3 от настоящия договор.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка, когато:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при приемане на извършената работа установи, че неизпълнението
на договора се дължи на обективни причини - природни бедствия, производствени аварии или
непреодолима сила. Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които страните
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при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или
предотвратят.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подал писмено искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на
съвместна проверка и за направените констатации е изготвен протокол, съдържащ данни, че
неизпълнението на договора се дължи на обективни причини - природни бедствия,
производствени аварии или непреодолима сила.
Чл. 12. Размерът на неустойката, дължима от неизправната страна е равна на размера на
неизпълнението от стойността на договора.
VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 13. Страните не отговарят за неизпълнението на задълженията си по настоящия
договор, ако то се дължи на непреодолима сила.
Чл. 14. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се
извършват в писмена форма от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 15. Възникналите спорове относно приложението и тълкуването на настоящия
договор се решават чрез преговори за постигане на съгласие, което се отразява в допълнително
споразумение към настоящия договор, а когато това се окаже невъзможно спора се решава по
съдебен ред.
Чл. 16. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на българското
законодателство.
Чл. 17. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие
между страните, изразено в писмена форма.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка
от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ТРОЯН
КМЕТ:
/П/
/ДОНКА МИХАЙЛОВА/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: /П/
„МЛАДИ“ ЕООД
УПРАВИТЕЛ: /П/
/ИСАЙ МИЛЕВ/

КАТЯ ПЕНЧЕВА
/П/
Началник на отдел “Счетоводство”

Информацията е заличена на основание чл. 6, т. 1, б. „д“, предл. второ на Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на
такива данни.

