
 

Д О Г О В О Р 

 

                                                             №У-ОГС-1/08.03.2022г. 

за възлагане маркиране на насаждения и дървета за сеч 

Днес, 08.03.2022 год. в гр. Хисаря между: 

 

1. Община Хисаря, с адрес: гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко” №14, ЕИК по БУЛСТАТ 000471671,  

представлявано от  инж. Пенка Ганева в качеството си на кмет и Диляна Антонова в качеството си на 

гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

2. "ЗАХИР" ЕООД, вписано в търговския регистър по реда на ЗТР с ЕИК 131475779, със 

седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, п.к. 2170, общ. Етрополе, обл. София, бул. „Руски" № 

86,  представлявано от Ивета Божидарова Билева, в качеството му на управител, наричано за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се сключи настоящият договор за следното: 

 
                         I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши следната дейност в 

обект №2201: „Маркиране на  насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на 

Община Хисаря“, включващо маркиране на отделите и подотделите по видове сечи съгласно 

предвиденото в горскостопанските  планове - и действащата нормативна уредба, включително 

проектираните временните пътища и/или технологични просеки необходими за усвояването на 

дървесината от маркираните насаждения, както и изготвяне на съпровождащите документи (карнет-

описи, сортиментни листове, технологични схеми др.). 

 

1.2. Прогнозните количества стояща дървесина предвидени за маркиране разпределена по 

землища, вид сеч, отдели, подотдели, площ, дървесен вид, прогнозно количество и срок за изпълнение 

са посочени в т. 1.3 и т. 2.2. 

1.3. Срок за изпълнение на дейностите по маркиране на насажденията и дърветата за 

сеч - 30.09.2022г. и срок за предаване на документацията включваща (карнет-описи, сортиментни 

ведомости, технологични схеми и др.) - 30.09.2022г. Маркирането на насажденията и предаване на 

документацията се извършва по график, който е неразделна част от настоящия договор, в следното 

изпълнение: до 30.06.2022г. - 5000 куб. м.  и до 30.09.2022г. 4887 куб. м. 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

2.1. Цената, която Възложителя трябва да заплати е 28 525,40 (двадесет и осем хиляди 
петстотин двадесет и пет лева и четиридесет стотинки) без ДДС, или 34 230.48 (тридесет и четири 
хиляди двеста и тридесет лева и четиридесет и осем стотинки) с ДДС. 
 

2.2. Заплащането се извършва след изготвяне на предавателно-приемателен протокол и 
представяне от Изпълнителя на карнет-опис, сортиментна ведомост и технологичена схема за 
усвояване на дървесината за всеки един подотдел по цени за стояща дървесина в вид сеч, както следва. 

 

Землище вид сеч отдел площ 

дървесе

н 

прогнозно к-

во ед. Цена 

прогнозна с-

ст, 

    подотдел ха вид д-на, м.куб лв. без  лв.без ДДС 



л ДДС 

Красново постепенно 148 в 16.03 бл 480     

  котловинна     цер 182     

    149 г 5.00 бл 99     

       цер 26    

        кгбр 5     

    147 е 0.8 бл 9     

Кръстевич   115 г 14.9 цер 284     

       здб 75    

        бл 61     

    122 г 26.4 здб 544     

        цер 87     

    122 д 19.9 здб 315     

        бл 82     

    108 б 14.00 бл 247     

        цер 166     

    108 з 5.7 бл 76     

        цер 80     

    108 л 0.8 бл 13     

        цер 8     

всичко възобнов.сеч       2839 2.60 7381.40 

Красново прореждане 147 в 7.5 чб 155     

       здгл 35    

       дб 35    

        бл 7     

  пробирка 115 б 3.9 бб 135     

  прореждане 115 в 4.5 бб 230     

        цер 19     

Кръстевич пробирка 122 в 5.00 бб 244     

       здб 17    

        цер 18     

  пробирка 122 е 0.7 чб 30     

  пробирка 108 е 26.6 чб 1561     

        бл 134     

  пробирка 108 ж 28.4 чб 1034     

       бл 160    

  пробирка 108 и 9.7 чб 321     

        бл 70     

Хисаря прореждане 252 а 0.8 бб 46     

  прореждане 252 в 6.7 чб 68     

        здб 4     

  пробирка 252 з 18.2 чб 664     

       бб 79    

        здб 70     

  пробирка 252 к 11.4 чб 553     

        здб 23     

  прореждане 252 м 2 чб 17     

Красново 

селекционн

а 148 г 18.6 бл 514     

        цер 58     

  прореждане 147 д 6.1 бл 34     



        чб 4     

  прореждане 147 ж 13.4 бл 81     

  пробирка 147 м 21.6 бл 382     

        цер 106     

Кръстевич прореждане 108 д 10.3 бл 100     

       цер 30    

        бб 10     

всичко отгледни       7048 3.00 21144.00 

ОБЩО       9887   28525.40 

 

2.3. При различие в количеството стояща дървесина за всеки един подотдел и за обекта, като 

цяло констатирано в предавателно-приемателните протоколи, изготвяни между страните, заплащането 

се извършва по действително маркирано и сортиментирано количество дървесина, отразено в 

предавателно-приемателния протокол. 

 

2.4. Цените по т.2.2, раздел II от настоящия договор се заплащат от Възложителя, както 

следва: 

 

2.5. До 30-то число на текущия месец се съставя предавателно - приемателен протокол, 

двустранно подписан от представители на страните по настоящия договор за действително 

извършеното маркиране по видове сечи, отдели и подотдели, включително и на временните пътища 

и/или технологични просеки, необходими за усвояването на дървесината от маркираните насаждения, 

ведно със съпровождащите документи - карнет-описи, сортиментни ведомости и технологични схеми. 

 

2.6. Стойността на извършеното маркиране се заплаща в 7-дневен срок след представяне в 

счетоводството на Възложителя на фактура изготвена от Изпълнителя в съответствие с протокола по т. 

2.5. 

 

2.7. Цената по т. 2.6. се заплаща по банковата сметка на Изпълнителя: 

 

 

• IBAN: BG54RZBB91551012958363 

 

• BIC:RZBBBGSF 

• при банка: „Райфайзенбанк България“ ЕАД 



 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

3.1. Да предостави на Изпълнителя картен материал, таксационни описания и други 
необходими документи, свързани с изпълнението на дейността. 

3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, преди започване на работата във всеки един подотдел от 
обекта, да предаде същия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предавателно-приемателен протокол, в който са 
описани точните му граници. 

3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши дейността съгласно 

изискванията на Наредба №8 от 05.08.2011 год. за сечите в горите, като дърветата се маркират с КГМ 

от диаметър на гръдна височина 14 см. и нагоре. 

3.4. Маркирането на насажденията се възлага от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като срока за приключване е посочен в т.1.3. от настоящия договор. ПРИ наличие на причини породени 

от ПРИРОДНИ и климатични фактори ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да промени крайната дата на 

изпълнението на договора, като посочи нов краен срок за изпълнение. 

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на дейността по 

настоящия договор да осъществява контрол на изпълнението относно количество, качество, 

технически параметри и др., без това да пречи на самостоятелността на изпълнителя . 

3.6. При констатирани нередности по изпълнение на маркирането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, има 

право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отстраняването им в срока посочен в настоящия договор или във 

възлагателно писмо, като разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.7. При установяване на пропуски и отклонения по изпълнението на дейностите от 

изискванията, заложени в документацията на обекта, Възложителят съставя констативен протокол в 

присъствието на вписано в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика лице 

представител на Изпълнителя, в два екземпляра, като описва констатациите и дава разпореждания и 

указания, свързани с изпълнението на договора. 

3.8. В присъствието на регистрирания лесовъд, притежаващ удостоверение за частна 

лесовъдска практика, представител на изпълнителя, да приеме с двустранен протокол качествено и 

количествено обекта при цялостното му завършване. 

3.9. Да променя количеството, стойността и сроковете за изпълнение на дейности, при промяна 

на условията и необходимостта от изпълнение на дейностите. В този случай Възложителят уведомява 

писмено Изпълнителя за новите изисквания по изпълнението на договора. 

3.10. 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. 

 
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди започване на работата във всеки един подотдел от 

обекта, да приеме същия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предавателно-приемателен протокол, в който са 

посочени границите му и вида и интензивността на предвидената сеч. 

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни с грижата на добър стопанин, маркирането 

съгласно чл.49 и чл. 50 от Наредба №8 от 05.08.2011 год. за сечите в горите, действащите нормативни 

актове и указания и в сроковете посочени в договора. 

4.3. При необходимост от промени във видовете сечи и/или тяхната интензивност по подотдели 

да уведомява своевременно Възложителя за утвърждаване на промените. 

 



4.4. При констатирани нередности по изпълнение на дейностите по маркиране на насажденията 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстранява същите в срока посочен в настоящия 
договор, като разходите са за негова сметка. 

4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва лично или да осигури свой представител при 

изготвянето на предавателно-приемателния протокол за приемане на извършена работа всеки месец. 

На основание протокола ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изготвя фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи сумата за извършената от него дейност по 
маркиране на насажденията, след изготвяне на предавателно-приемателни протоколи и издаване на 
фактура от негова страна. 

4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 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. 

4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде обекта в присъствието на лесовъд, притежаващ 

удостоверение за частна лесовъдска практика, при окончателното му завършване. 

4.8. Изпълнителят е длъжен да уведомява Възложителя в 3-дневен срок от настъпване на 

промяна в обстоятелствата в представените при провеждане на конкурса декларации и 

удостоверителни документи. 

4.9. Изпълнителят има право да поиска от Възложителя необходимото съдействие за 

своевременно и качествено изпълнение на възложената работа. 

4.10. Изпълнителят има право да поиска от Възложителя приемане на изпълнената дейност, и 

да му бъде заплатено за извършената и приета с двустранно подписан предавателно-приемателен 

протокол работа по изпълнението на настоящия договор. 

 
V.  ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

5.1. За изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение на договора в размер на 2852,54 (две хиляди осемстотин петдесет и два лева 

и петдесет и четири стотинки) (10% от достигнатата цена по договора) по посочената сметка или в 

касата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

5.2. Гаранция за изпълнение се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 5 /пет/ работни 

дни от окончателното разплащане по договора, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи лихви за периода, през 

който средствата законно са престояли при него. 

VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

6.1. Възложителят не подписва предавателно - приемателен протокол за извършената дейност 

от Изпълнителя в случай: 

6.1.1. На регистрирани нарушения по ЗГ и другите правила и нормативи по неговото 

прилагане. 

6.1.2. На неизпълнение на указанията по т.4.2. от Раздел IV. 

6.2. При виновно неизпълнение на задълженията по изпълнение на настоящия договор, 

гаранцията за изпълнение на договора остава в полза на Възложителя. 

6.3 Изпълнителят не дължи неустойка, когато: 

6.3.1. при приемане на извършената работа назначената комисия 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 при 

полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят. 

6.3.2. 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. 

 

6.3.3. Размерът на неустойката, дължима от неизправната страна е равна на размера на 



 

неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Настоящия договор може да бъде прекратен: 

7.1. Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено предизвестие, без да 

дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди в случаите посочени в т. 3.4 от 

настоящия договор, когато се налага прекратяване на договора. 

7.2. Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено предизвестие, без да 

дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди след констатирано нарушение 

на Закона за горите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

7.3. Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено предизвестие, без да 

дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в следните случаи: 

7.3.1. по време на действието на договора - в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, 

поради която изпълнителят или подизпълнителят вече не отговаря на някое от изискванията на 

възложителя; 

7.3.2. по време на изпълнение на договора бъде установено, че във връзка с възлагането на 

дейността изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание; 

7.3.3. са 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, включително такива, допуснати от подизпълнителя; 

7.3.4. дейността се извършва от подизпълнители, които не са включени в списъка по чл. 18 

7.4. Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено предизвестие, без да 

дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди в случай на отказ от страна на 

Изпълнителя да започне изпълнение на дейността по маркиране на дървесината в четиринадесет 

дневен срок от подписване на настоящия договор. 

7.5. При настъпване на обстоятелства правещи невъзможни изпълнението на настоящия 

договор и дължащи се на форсмажорни обстоятелства, както и при други основания, изрично посочени 

в договора, съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3-дневен срок от 

настъпване на събитието и да приложи доказателства. 

7.6. С изтичане на срока на договора. 

7.7. По взаимно съгласие между страните изразено писмено. 

7.8. Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено предизвестие, без да 

дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди в случай на отказ от страна на 

Изпълнителя да започне изпълнение на дейността по маркиране на дървесината в четиринадесет 

дневен срок от подписване на настоящия договор. 

7.9. При настъпване на обстоятелства правещи невъзможни изпълнението на настоящия 

договор и дължащи се на форсмажорни обстоятелства, както и при други основания, изрично посочени 

в договора, съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3-дневен срок от 

настъпване на събитието и да приложи доказателства. 

7.10. С изтичане на срока на договора. 

7.11. По взаимно съгласие между страните изразено писмено. 

VIII. СЪОБЩЕНИЯ 

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

извършат в писмена форма (чрез телеграф, телекс, препоръчана поща или на ръка или на адрес в 
деловодството на страните по настоящия договор). 

8.2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 
длъжна в седем дневен срок да информира другата страна. 



 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

9.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

9.2. Възникналите спорове относно приложението и тълкуването на настоящия договор се 

решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, а когато такова липсва спорът се решава 

от компетентния съд. 

9.3. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

9.4. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:    
Община Хисаря                                     "ЗАХИР" ЕООД 

 
1............ /п/*................                           1........... /п/*................. 
(кмет Пенка Ганева)                                                    (управител- Ивета Божидарова Билева) 
 
2:…… /п/*................      

 (гл. счетоводител – Диляна Антонова) 
                 
 
 
 
 * заличенo обстоятелствo съгласно §1, т.1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 4, т.1 от Регламент (ЕС) 

2016/679 
       



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


