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№ ____/__________ год. 

ЗАЛЕСЯВАНЕ НА 550 ДКА ИЗОСТАВЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ЕРОЗИРАНИ ЗЕМИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, В ЕДНО С ПРЕДВАРИТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА И ПОЧВАТА. 

Днес,  ______/_______год. в  град Белене,  след проведена  процедура по 
ЗОП и на основание чл. 41 от ЗОП се сключи настоящия договор за възлагане 
на дейност по проект на САПАРД, мярка 1.4 (0.6) „Лесовъдство, залесяване на 
земеделски земи, инвестиции в  горски стопанства, преработка и маркетинг на 
горски  продукти”,  Залесяване  на  550  дка  изоставени  земеделски  земи  и 
ерозирали  ниви  на  територията  на  Община  Белене,  в  едно  с  предварителна 
подготовка на терена и почвата между: 

Община  Белене,  представлявана  от  Кмета  –  Петър  Илиев  Дулев  и 
Гл.счетоводител  Ангелина  Атанасова  Босилкова,  наричано  за  краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ с адрес: гр. Белене, обл. Плевен, ул. “България” № 35 
и  _______________________,  представлявано от  ________________________, 
вписано  в  търговския  регистър  на  _______________________окръжен  съд  с 
решение_________год.  по ф.д. №_________,  ЕИК  по  Булстат______________, 
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

Страните се споразумяха за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши залесяване на 
550 дка  изоставени и ерозирали  земеделски  земи на  територията  на Община 
Белене,  в  едно  с  предварителна  подготовка  на  терена  и  почвата  съгласно 
изготвената  техническа  документация  на  стойност  ____________(словом)  лв., 
без ДДС и ___________(словом) с ДДС при условията предвидени в настоящия 
договор. 
Чл.2 Приемането и предаването на обекта, в който се осъществява дейността, 
предмет на договора, се извършва с приемно  предавателен протокол. 

ІІ.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.3  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага,  а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема  да  извърши 
дейностите по чл.1 съобразно приложената спецификация. 
Чл.4  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  изготви  и  предостави  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
технически  и  технологични  планове,  скици  и  др.  документи  изисквани  от 
съответните  инструкции,  необходими  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за  извършване  на 
дейностите,  които  заедно  със  спецификацията  са  неразделна  част  от 
настоящия договор. 
Чл.5  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  по  всяко  време  да  упражнява  контрол  за 
качеството и сроковете на изпълнение на договорените работи. Контролът ще



се  осъществява  от  Ръководителя  на  проекта  –  гн  Слав  Бармуков  и 
представителите на ръководителя, съответно експерт от РУГ   и представител 
на общината, определени със заповед. 
Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 30 число 
на  всеки  месец  извършената  работа  по  вид,  количество  и  качество,  като  за 
целта се подписва двустранен протокол за приемане на извършената работа. 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.7  (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  изпълни  с  грижата  на  добър 
стопанин,  съгласно  изискванията  на  този  договор  и  действащите  нормативни 
актове  в  областта  на  горското  стопанство  дейностите,  предмет  на  настоящия 
договор.

(2)  Между  страните  се  подписва  протокол  за  предаване  на  обекта,  в 
който ще се извършват дейностите. 

(3) Трасирането на имотите, обект на настоящия договор, е за сметка на 
изпълнителя. 

(4)  Да  осигури  присъствието  на  лесовъда,  притежаващ 
удостоверение(лиценз)  за  частна  лесовъдска  практика 
_____________________________(изписват се трите имена), който да ръководи 
изпълнението на дейностите по настоящия договор, да предава работата и да 
подписва  приемателнопредавателния  протокол  за  извършената  работа 
(образец)  до  30число  на  всеки  месец  и  да  участва  в  извършването  на 
инвентаризацията  и  регистриране  на  процента  на  прихващане  по  реда  на 
Наредба № 17 за залесяване и инвентаризация на горските култури. 
Чл.8  Да  уведомява  своевременно  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  всички  обстоятелства 
препятстващи или затрудняващи изпълнението на възложените дейности. 
Чл.9  Да  осигурява  достъп  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  до  работния  обект  за 
осъществяване на контрол върху качеството на извършената работа. 

ІV.  ПРИЕМАНЕ  НА  ИЗВЪРШЕНАТА  РАБОТА,  СРОКОВЕ  И  НАЧИНИ  ЗА 
ПЛАЩАНЕ 

Чл. 10 (1) Крайният срок за изпълнението на договорираните дейности по чл.1 е 
до _______/______ год., но не покъсно от 25/10/2008 год.; 

(2) Сроковете договорирани в  чл.10  (1) от  настоящия договор,  започват 
да текат след подписване на протокол за предаване на обекта. 

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви ежемесечни протоколи за 
действително  извършена  работа  в  рамките  на  спецификацията,  които 
включват:  акт  за извършена работа и  рекапитулация  към него,  и  окончателен 
протокол за извършена работа. 

(2)  На  основание  окончателния  протокол  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  издава 
фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.12  (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща  еднократно  на  база  на  окончателния 
протокол за извършена работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след приемане на работата 
от представители на ДФ „Земеделие”.



(2)  В  3  дневен  срок  от  получаване  на  средствата  от  ДФ  „Земеделие” 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща дължимата сума с платежно нареждане по банкова 
сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  Банковата  сметка  на  изпълнителя  е: 
IBAN_________________________, BIC______________, Банка______________. 

Чл.13 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е извършил част от предвидените за месеца 
мероприятия  и  по  нататъшното  им  изпълнение  се  окаже  невъзможно  поради 
причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ   не носят отговорност, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има  право  да  получи  възнаграждение  в  размер  на 
съответстващ на извършената от него работа. 

(2) Страната,  която  се  позовава на такава  причина, е  длъжна  в  срок  от 
три дни да уведоми писмено другата страна. В противен случай, тя не може да 
се  позовава  на  такива  причини,  освен  ако  настъпването  им  е  попречило  на 
изпращането на такова съобщение. 

V. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл.14 (1) Ако при приемането на   извършената за месеца работа се установи, 
че са налице недостатъци   лошо,  некачествено или забавено изпълнение на 
мероприятията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може: 
1.1  Да  изисква  недостатъците  да  бъдат  отстранени  за  сметка  на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  в  срок  посочен  от    ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в  приемателен 
протокол. 

1.2  Ако в срока по т.1.1 на  настоящия договор  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани 
недостатъците,  същият  дължи  НЕУСТОЙКА  в  размер  на  1%  от 
договорената цена. 
(2) Ако недостатъците – лошото и частично изпълнение на възложените 

по  договора  мероприятия  е  толкова  съществено,  че  се  равнява  на 
неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностраннo да развали договора. 

Чл.15  При  забава  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при  заплащане  на  дължимото  по 
настоящия  договор  възнаграждение,  той дължи  неустойка  в  размер  на  1%  от 
общото възнаграждение. 

Чл.16  (1)  При  забава  от  страна  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  при  извършване  на 
възложените мероприятия, в сроковете в чл. 10 (1), дължи неустойка в размер 
на 1% от стойността на възложените мероприятия. 

(2)  При  пълно  неизпълнение  от  страна  на    ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  той  дължи 
неустойка в размер на 10% от общата стойност на възложените дейности. 

Чл.17  Гаранцията за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора се 
връща при реализирането на проекта. 

Чл.18 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори за начислените от него 
неустойки от внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение. 

Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички вреди нанесени на трети 
лица по време на изпълнение на договорените работи.



Чл.20 Неустойките и санкциите, вредите и пропуснатите ползи по този договор 
се събират съгласно ЗЗД и Гражданско процесуалния кодекс. 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.21 Настоящия договор се прекратява: 
1. С изтичане срока на договора; 
2.  По  взаимно  съгласие  на  страните,  изразено  чрез  отправяне  на  7 

дневно писмено предизвестие за прекратяване на договора; 
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

договора  с  7дневно  писмено  предизвестие  от  изправната  към  неизправната 
страна. 

4.  При  прекратяване  на  договора  страните  подписват  констативен 
протокол за степента на изпълнение на договора. 

Чл.22  Прекратяване  на  договора  по  т.3  на  предходния  член  се  допуска  при 
пълно неизпълнение,  а  също и  при  частично,  лошо или  забавено изпълнение 
съгласно условията на чл.8788 от ЗЗД. 

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

Чл.23   (1) Страните по настоящия договор не могат да го изменят./ чл.43, ал.1 
от  ЗОП/. 

(2).Изменение  на  сключен  договор  за  обществена  поръчка  се  допуска 
по изключение: 

1  когато  в  резултат  на  непреодолима  сила  се  налага  промяна  в 
сроковете на договора, или 

2  при  изменение  на  държавно  регулирани  цени  или  намаляване  на 
договорените цени в интерес на възложителя. 

(3)  Непреодолима  сила  по  смисъла  на  предходните  клаузи  е:  всяко 
непредвидено събитие от извънреден характер, което възникне след сключване 
на  договора,  като  например:  експлозии,  пожари,  земетресения,  наводнения, 
бури,  урагани,  епидемии  и  други  природни  бедствия  в  района  в  който  се 
изпълнява  поръчката;  военни  действия,  въстания,  обществени  безредици, 
стачки или други действия на работници и служители, за които се докаже, че не 
са  предизвикани от  изпълнителя; влизане  в  сила на  нормативен акт  правещо 
невъзможно  продължаването  на  изпълнението.  Обичайните  промени  в 
пазарните условия или във финансовата ситуация не се считат за форсмажор. 

Чл.24 (1)Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения 
и уведомления помежду си само в писмена форма. 

(2) Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по, 
факс или друго технически средство, което изключва възможността за неточно 
възпроизвеждане на изявлението. 

Чл.25  (1)Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението 
на настоящия договор чрез разбирателство и взаимни отстъпки. 

(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще 
отнесат спора пред съда.



Чл.26  За  неуредените  с  този  договор  въпроси  се  прилагат  разпоредбите  на 
гражданското законодателство на Република България. 

Чл.27  Неразделна част от настоящия договор е офертата на изпълнителя. 

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра  един 
за Изпълнителя и три за Възложителя. 

В Ъ З Л О Ж И Т Е Л:  И З П Ъ Л Н И Т Е Л: 

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ  ___________________ 

КМЕТ: ____________  Управител:_______________ 
/Петър Дулев/  /_______________/ 

Гл. счетоводител: ________________ 
/Ангелина Босилкова/ 

СЪГЛАСУВАЛ! 
Юрист: ___________________ 

/___________________/


	Гл. счетоводител: ________________

