
ДОГОВОР
ПРОЕКТ!

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, с гщрес: гр. Сунгурларе. ул. „Георги Димитров“ 10.

Булегат ()00057250. ||рсдставлянана от д-р Георги Кенов - Кмет на Община Сунгурларе и

Елена Ралчева „ гл. счетоводител. наричан но-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ.от една страна

И

наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ. от

друга страна.

на основание чл.35 и проведена процедура но реда на чл.15 до чл.24. във връзка с чл.12. ал.1
от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии
, държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти /Наредба по чл.95. ал.1 ЗГ/ и Заповед ........... / ........... 2023 г. на Кмета на Община
Сунгурларе за класиране на участниците и избор на изпълнител. се сключи настоящия
договор за възлагане на дейносгта Маркиране и сор-шмеитиране на дървесина за ЛФ
2023 год., на територията на Община Сунгурларе, - Обект 2302, в отдели/полотделп:
1101д,1017е,1031о,1225и,1276д,1277г,д,1291п,99с,134лд35к,н,137а,д,232в,233в,265г,250в,2
43д,244б,е,1185в, 11861",1209В,Д1291н,1297а, 137и

ГПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Въшожтггелят възлага. а Изнълннтелят се задшжава срещу възнаграждение да
извърши „Маркиране и сортиментиране на дървесина за ЛФ 2023 год. на територията на
Община Сунгурларе" съгласно ОПИС на подлежаипгге на маркиране и еортиментиране
насаждения за ЛФ 2023 год. на територията на Община Су *урларе (неразделна част
("11 настоящ ИЯ 0020000)

1.2 Краен срок на договора » 15.09.2023 г.

Н.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1. Достигната при конкурса цена (без ДДС). която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да

заплати. е както следва:
Едра строителна дървесина - ............лева за 1 плътен кубичен метър
Средна строителнадървесина - ............лева за 1 нлътен кубичен метър
Дребна строителна дървесина - ............лева за 1 плътен кубичен метър
Дърва - ............лева за 1 плътен кубичен метър

2.2.Ц01712ТГ21 ПО Г21 СС ”ЗАПЛШЦЦ на база ДОСТИГНЦТЦТИ СДИПИЧПН ЦСНЗ. И РСШ111О

маркирана И СОРТИМШПИРШШ дървесина 11О КПГСГОРИИ. СЛСД ПРИСМЦПС ПЦ работата С

НРСДЦВЦГСЛПО - ПРИСМНГСЛСП ПРОТОКОЛ. ПОДПИСЦН ОТ ДВЦМЦ НРСДСТЦВНТСЛИ 1111 ВЪЗЛОЖИГСЛЯ И

СДИН 1121 ИЗПЪЛННТШПТ И ПРСЕШТЦВЯНС 1121 сортимснтна Ви:/[ОМОСГч КЦРПОГ - ОННС И ”ГСХПОЛОГИЧСН

ПЛЕЛП ”321 ВССКИ ПОДОГЛСЛ.
2.3.3211131211ЦШ16ГО на УСЛУГЕГГЦ СС ИЗВЪРПЦВП два ПЪТИ МСССЧНО. СЛСД 1480 И ]5-ТО ЧИСЛО 1121

МСССЦЗ. В СРОК ДО 14 /ЧС”ГИ|3И1|21ДССЕГТ/ КДЛСПДШрНИ ДНИ. СЧИТЦПО ОТ ПРЕДСГЦВЯНСГО 1121

предавателно - ПРИСМЦТСЛСН ПРОТОКОЛ И (1ШКГУРЗ КЪМ НЕГО В СЧСТОВОДСТВОТО ПЦ ВЪЗЛОЗКИТЧЪЛЯ.



2.4. Плащанията по настоящия договор ще се извършват тто банков път. по посочена в

нарочтта декларация сметка от ИЗПЪШ 1ИТЕЛЯ. подписана в деття на подписватте на
настоящияДоговор.

2.5. Гаранцията за изтгълнепие тта договора се връща след подписване тта констативни
протоколи за проверка тта извършеното маркиране във всички подотдели на обекта.

1Н.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯНА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.1. Възложнтслит е длъжен да заплаща в срок на Изпълнители дължимите но

настоящия договор суми.
32. Да предостави на Изпълнители необходимите документи. свързани с изттълттението

на дейността и да тте възпрепятства изпълнението на договора.
3.3. Да оказва текущ контрол върху извършената работа тто договора и да изисква

представяне от Изпълнители на изготвените сортиметгттти ведомости и технологични
штаттове след маркирансто на всеки подотдел.

3.4. Да осигури свой представител при присматте на извършената работа и за изготвятте
на констативен протокол за проверка на извършеното маркиране.

3.5. Възложителит е длъжен в случай на поискана помощ от Изпълнители за
отстраняване на възникнали обстоятелства. нрепятстващи изпълнението на договора. да
окаже съдействие за премахване тта причините за изпълнение.

3.6. Гаранцията за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора.
Същата се възстановява на Изпълнители в случай . че извърши възложените дейности
качествено и в срок . съгласно разпоредбите на настоящия договор.

3.7.Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение тта Договора. в

случай че констатира неизпълнение на което и да с задълженията от страна на изпълнителя.
изрично ттосочетти в раздел 1У.от точка 4.1 до 4.16 вкл. от настоящиятДоговор.

3.8. Възлояоггелят има право при необходимост да добавя. заменя или отказва
ттасаждеттия за маркиране. е едностранно писмено уведомление до Изпълнители

[У.ПРАВА И ЗЪДЪЛЖЕНИЯНА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.1. Изттмпптгелит е длъжен да започне изпълнение тта договора в 7 /есдем/ дттевеп

срок от сключване му .

4.2. Да извърши маркирансто на дървесина на корен в ттосоченитс в описа
насаждения в следните срокове:

За широколисттти насаждения. включени в обекта -30.06.2023 година.
За иглолистни насаждения. включени в обекта 31.08.2023 година.

4.3. Да извърши маркирането тта дървесина тта корен съгласно изискванията на Закона за
горите и НаредбатаМЗ от 5 Август 201 1 год. за сечите в горите.

4.4. Да осигури присъствието на лицензирания си лесовъд при изготвяне на всички
предавателно - приемателни и коттстативни протоколи.

4.5. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа
безопасност и охрана на труда и да носи отговорност при злополука с ттаети от него лица.

4.6. Изпълнителят ттяма право да преотстъпва правата си по настоящия договор На

трети лица.
4.7. За извършеното маркиране се изготвя карнет-опис тто образец. утвърден от

изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по Горите от“ лице. регистрирано в

публичния регистър за упражт-тяване тта лссовъдска практика по чл. 235 от Закона за горите.
48. ИЧЧИСЛЯВЗПСТО на обема И КЦТСГОрИИТС ПП МЗРКИРЦПЦТЗ дървесина да се ИЗВЪРШВЗ

тто утвърдена от изпълнителния директор тта Изпълнителната агеттция по горите нормативно-
енравочна база. чрез еортимсптна ведомост. Резултатът от изчисляването се вписва В карпет-
ОПИСЦ.

4.9. Сортимстггпа всдомоет да се изготвя тто образец. утвърден от изпълнителния
директор на Изнълттителпата агенция по торите. която е неразделна част от карнет-описа и с
”ЗЗЛЪЗЮКИТСЛПЦза ВСИЧКИ НЩСЗЖДСНИЯ. В КОИТО ще се ПРОВСЖДЪГГ ССЧИ С МЗГСРИШПСН ДОбИВ.

4.10 Да се изготви “техттологичпиятплан по чл. 53 от НаредбаМ: 8 за сечите в горите от
лице. регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдека практика по чл. 235
от Закона за горите.



4.11 Водсне на реален маркировачен карнетен опис на терен по време на
маркиранетокойто да отразява брой маркирани дървета (годни.пего;.тни.полутодпи) и

сътветния им диаметър на височина 1.30 см. от лице. регистрирано в публичния регистър за

упражняване на лссовъдска практика по чл. 235 от Закона за горите.
412. Да се оставят от 3 до 5 биотоннн дървета на един хектар. както и жизнени и е

добре развити корони единични или групи дървета от редки дървесни видове. трайно
обозначени на терена с видим знак на височина 130 см 110 начин. неувреждащ кората.
1-1ачипът на отбештзвапе се отразява в карпет-описа и технологичния план за добив на

дървесина.
4.13. Извозните пътища и технолот“ичнитс просски се ограничават е видим знак върху

0С“1"21НЪ1Ц1РГ1“С НЦ КОРСП ][”1пр1ЗС1Ъ1. на височина 130 СМ 110 НЦЧИП. ПСУВРСРКЛЪНЦ КОРЕН“. НЦЧИПЪТ На

отбелязване се отразява в карнет-описа и технологичния план за добив на дървесина.
4.14. Маркирансто да се извърши само когато границите на имота с други собственици

са трайно обозначени на терена. което се отразява писмено в карпст-описа.
4.15. Да се спазват условията и реда за маркиране в глава 11 от наредба М 8 от

05.08.201 1г.за ссчите в горите.
4.16. Два пъти месечно до 15 и 30 число да предава на Възложигсля изготвената

документация за извършенотодо момента маркиране на насаждения.

УСЪОБЩЕНИЯ
5.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора ще се

извършват в писмена форма /чрез факс. препоръчатта поща или тта ръка в деловодството на
Община Сунгурларе/.

5.2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора.
същата е длъжна в седемдневен срок да информира другата страна.

П.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
6.1. Настоящиятдоговор може да бъде прекратен:
6.1.1. Незабавно и едностранно от страна на Възложтттсля без да дължи ттеустойки и

обезщетение за пропуснати ползи. след тюпстатирапо нарушение по 31” или подзаконовите
актове за нрслагат-тето му при изпълнение на настоящия договор. като гаранцията за
изпълнение не се връща.

6.1.2. Едноетрапно от страна на Възложптелн случаите на т. 3.8. ако Изнълнигслят
откаже изпълнение..

6.1.3. По взаимно съгласие на страните. изразено в писмена форма.
6.2. Страната не отговаря за неизпълпсписто на задълженията си но настоящия договор.

ако то се дължи на непреодолима сила.
6.3. Въшожнтелнт прекратява договора с едностранно писмено уведомление. без да

дължи неустойки за вреди и обезщетение за пропуснати ползи. като гаранцията за
изпълнение на договора не се връща. в следните случаи:

6.3.1. В *лучай. че Изпълннтелят не спази сроковете по т.4.1 и т.4.2.
6.3.2. В случай. че по време тта действието на договора. в резултат на настъпила

промяна в обстоятелствата. Изпълнителят вече не отговаря на изискванията. обявени от
Възложптеля при избора на изпълните. .

6.4. ДОГОВОРА СС ПРСКРЗЧЯВЦ С ИЗТИЧЗНС 1121 СРОКЗ му. ако ПС бъде СКЛ10ЧСН анекс ”321

удължаване на срока.
УПСАНКЦИИ и нвустойки
7.1.11ри пеизттълпение на срока. посочен в т.4.2. Изпълнителят дължи та

Възложителн неустойка в размер (1.02 "0 за всеки просрочен ден. но не повече от 5% от
стойността услугата за пасазютет-тисто.

7.2.11рн неспазване на срока в т. 2.3 от стратта на Възложптеля за заплашат-те па
уговорените в настоящия договор суми. той дължи неустойка в размер на 0.112“о от
стойността на ”шдължспието за всеки ттросрочсн ден. но не повече от 5% от стойността на
задължението.



7.3.Изпълпителитдължи неустойка за пеосъществен контрол при всяко констатирано
с акт нарушение по ЗГ. извършено от лице. с което е в договорни отношения и нарушението
е извършено в насажденис. включено в обекта.

7.3.1.Размерьт па пеустойката с равен на размера на пртптипената с нарушението щета.
7,3.2Заплащането на пеустойката се извърнтва от Изпълнители в тридневен срок от

датата на ттонучтаване на уведомителното писмо.
7.4. При виновно. некачествено извършване на тутаркирапето. Изпълнителяг е длъжен

да отстрани дефектите. в указан от Възложителя срок. В противен случай Възложнтслит
има право да откаже нейното приемане. като Изнълпнтслят дължи на Възложители
неустойка в размер на 2% от стойността на некачесгвстю извършената работа.

7.5.Прп пълно неизпълнение на задтнвкетпптга на Изтгълнтггсля. както и в случай. че
Изнълпигеляг не извърши маркиране на цялото количество дървесина .опредслепо със
Заповедта за откриване на конкурса. гаранцията за изпълнение на договора се задържа от
Възложптсля.

7.6.Всяка от страните по договора има право да търси обезщетение за действително
причинени вреди и пропуснати ползи от псизтгьлнспието на задълженията на другата страна
по договора на общо основание и на уговорените в настоящия раздел санкции и неустойки.

УНЪДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
8.1. "Форсмажорно обстоятелство“ с обстоятелство от извънреден характер. което е

възникнало след сключване на договора. което не е могло да бъде предвидено и не зависи от
волята на страните. като: природни бедствия. производствени аварии, военни действия.
ембарго. правителствени забрани. стачки. бунтове. безредици и др.

8.2.Настоящиятдоговор влиза в сила от деня на подписването му и от двете страни.
8.3.Всички допълнителни споразумения по изпълнението на договора се отразяват в

писмени апекси.
8.4.Доколкото в този договор не е уговорено друго. отношенията между страните се

уреждат съгласно съответтпгге разпоредби на ЗЗД. както и всички законови и подзаконови
нормативни разпоредби. действащи към съответния момент в срока по т.1.2. свързани с

предмета по т.] .1. на настоящия договор.
8.5.Сттшпите се споразумяват да разрешават всички спорни въпроси по повод

изпълнението на договора с постигане на взаимно съгласие. а ако това е невъзможно. спорът
ще се разрешава по съдебен ред. сът лаено действащото законодателство.

8.6.За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство на Република България.

НЗСТОЯЩИЯ ДОГОВОР СС НОДПИСЦ В три ЕДНОООРЦЗПИСКЗЕМПЛЯРД - СДИН за ИЗПЪЛНИТСЛЯ И

ДВД за ВЪЗЛОЖНТОЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
КМЕТ НА
ОБЩИНАСунгурлре ....................... УПРАВИТЕЛ:

/д>р Георги Кснов/ / ............ /

Гн счетоводител : ..................
/ .................... /


