
договоР

м 3.,1....у /2 ох.1р1;7
,1 а !'ч

д"ес. ..'14..Рёл::; г.. н.] ()\]нов.|н!4с ч-п.]5 а::.1 от Ёаре'':бата за усл0вг1я!а и Реда ]11 въ]-паганс и изпъл[|ението !]а

дей;тос':'г: в горските гсри]ории-]1ър)(авн11 и об::(инс:<а сабствсност. и ]|] по-!]ва||е'го !!а дървесина и нсдървссни
|1ро.]1}к1'! и 3аповсд '\ч Рд-]0-!06']2'06'20!7'г. на !ирсктора на [[1 {|('[лхово се ск:]!о1!п н.1стоящия договор за

1обив на.,тьрвесина ме;с'1)

|. ...(ърлтавно !орско стопа1|ство [,;:ховсэ" тр' |--:хово. _[ери'т'ориа']!!]о поделенис г!а ..!{)го]!}г0']|!о .!ьр'!(ав!]о
предприя1'ие" ]]г| !р. ('л|1ве[!. |!,1(: ]()!6!765,10()7{).:;релс:ав;:яваг]о ()г и!]я(' []иколай Атанасс:в \'{итлинев. в

качествого и на дирек]ор. и 1о': ка !,'1ванов:т- ] ]!11ве!] сче'['ово]1и]е-г!. нари'!ано ]:1 кра'гк()ст по .то.п: ББ3,1ФА}'11|].]]_

о1 една страна_

|'

2. "тунд)кА.)! !](]" гоо.ц ! пре.1став']явано с:т /(ипти:'т,1э | о]!оров иванов \'лрав]']'гс-'1; се..1а'п}!!це п а]ц:)ес на

у{!Рав.]!ение гр.Б-:хово. 1-;."(акар планина'' ф7 вп1]сан в търговския рс! ист'|р в Ап'енция по вгписваният:т с [!,'][':

]]85616]0^ отд|]}га страна. наричано по-дол)'за краткост 11.]!1'ь-цн|,] !'},.11 !]ри с.]!е]1ни1с !с-|1ов!.]я:

!. [|рсдптет п срок па /]оговора. ценш, навпв и !с;|о!]п'| на |!.]|а|цанс

1. въ.]-п()жи гппя] въ:лага а ! 131| Б'т] Ё|,'1_[ Ё,:19т 1!рие\|а.'1а и']в1)р!]|]] със сво!1 с'!.]!'1 и 1ехничсск|] средства се'!та.

вкл1о1!г!те'1]|о !1о1!!.]ства]|ето !|а се'!!11]]е!(!.::.вс;:д. |:.т:к|:о:]в.:нсг(!. г.1[|!1!!])а|1ето !|а вре\!енен с](ла,!1 !]а [1а1]к!]|)а1!а

11ьрвссц!]!. съглас!!о \,твърдде!!ия тех1]ологп']е!! план в обе]{! 
^г!!7]().]. Ё!астояштият.1сэгов()р вл!|за в си:.1а (]т датата []а по.|1г!исването п1у-

_]. ('рок з!| започванс на ддобив на дървссина в с)бскт л! ! 7!6 е ||е 'с'.,'''' .'' '!3.!.{''''' '.;}.(рок за издаване на позво-1ителни за сеч да бьде:1еф:1р}'!]|1ира!! и с},о' р;1]сн с )(п[|в'!ят] н.[ тепе!!:1. ]!1 
'!з]!1,'11]ен11е

на сор'ги&|снтната стр)к1ура обвързан с график за лобив. []о1волител|]}!!'е за сеч и и.]во] сс издават в г!рис1)ствие|о

г]а л'{цензирания лесовъ.] ]!а изпълните.1!я в е,!носе,11[1и.!сн сРок от в.'!иза'!с в си-1а ]!а настояп1ия ]]оговор.
5. (райн:тя т срок на.11о| овора е 30'09.2017г.
6.(тойността на усл}гата по т.] от настояц!'1я дог(]вор. в1]]]{!..]а на обг::о ]368.00 -пв. '/х!1-1я,та ) тр]1ста |1]сст]ссет |!

осе||! ]!сва ] без !:1€. като същата с }|зчис-11е]|а ||а база прогнозни]'е |(о'11и1!сства сорт!!\1ег|ти в обек'1а ]а очакв|]нитс
приходи и разход,!. съгласно прило;'ке;пата сг:еци()и;са:1гтя:

с !1 [ц ].| Ф 1.! [( А ц[.1я

м' 1! ]!'бс1
.1 

(' ('
,1 

(,] к'

1716 !з5 з цр. б.1! 72 м'
19.00 1з68.00

7. при добив ]|а по-голя\1о кол}1||ество сортиме]!тл от прог!!оз1|ите. пос ] !е!!и к :аб:;г:т(,:гз. тс сс ]0пп11щат съг.1ас]1о

.]остигнатпте цени. !1ри добив на Ё!евключени в при-]о'1(ена!а габ.1:ица сг'ртт.тп':енти. о'гговарящи 1!а Бдс. с!ра]!и']е !]о

!{о!'овора с!(]|к)']ва{' ]ц)г!ъ]!|]ител|!о спора_]\\1е!]ие.

8.Факт1,ртпра:;ет,э се и3вър!]]в[ от й3]!Б.-]|[]|,1 ||-]!я по е..1и!'||,||{ите !1е1!!] съг''1асно габ.]!!'ца1а по т.6. 1!] с!1]! !1.1

пп !п1!]:1н|' 'н\с'г!!Рч!] пгРс\|о г.\е !.1ва.'.!н!! прп!''!.. !!' {:1 |(!'с|в|||с.]..''' !''.].1!о Ё'.!и.(\'!в.' !!.|1Рс!.|||.| п''.'е.|'!
(-тойността на }'слугата сс зап'.ацца от Б}3,:1Ф[1,11Б,г1}] пст слсдната баг!к()ва с| етка +;а |,'13 [1Б,'1 Ё |11 Б,,г]}|: Банка:

! |. ||РАвА 1{ ]Адъ.]!ж0,ния }!А в'ь ].'|ож|.!тв.,|я
1. въз,|о)к1,|тп''п.[[1 и пт:т право:
1.1.да осъ||1ествява тек}ц ко|]трол по и']п1)лне|]'!е1'о на.(о!овора. бсз да възпрспятства изпълни'ггля за

с'!азване!о на те\но.1|огични1'е и]исквавия ].1 ]1равомсрното пзвър111ва!!с па дей!!ост1!тс. ьа|о:1{1ва ]адъл'(']гел]]!|

ука.]ания в п1]с[1сна 4]ор\!а и |]репоръки на 1.]зп'ь-]!н}'1'| в..]!я при ко!]статирани пРоп\ски по и']лъ!!!]сн!'е 1|а

възло}(ена1 а работа.
1.2.да и],1ава раз|]оре'(дан1!я .}а временно с!1иране и.1!и !1я]1ос'1'но !Рекп.]!!в!нс н'] ]]ей}!остите. свърза|!и с
изг]1)!1нение н.1 в'ь.],]о'кена'.а работа. в с!]е,1ни ! е с'1]учаи:

1 .2' 1 .!'1ару|1]е1!ия !]а закона :]а горитс (3!-) тт"':и свъ1':заг:; ттс с нсг(] подзако!]ов}| }!ор\|а'г] !в!]]'1 а|. ове:

!.2'2.г{сспа]ва1!с и]искван].|ята на !('йств!1]]!!тс стан].1рт|! 1а ыо[сств(| на:ървсс::ната (Б,[[(''][\):

| .].з.[{еспа]ва1|е ]|а из].!скванията на 3акона за з.1равос-':овнп и бс]()пасн]| х словля тта тр\д (3|311\' | ):

].2..1.неспа]ва]|е !{а прот]1во по'+(ар н и те 
'1 

др}'ги изисквания;

]108']017г 10 09 101 7:



1 .2._.5.Форс \|а'].ор н 
': 

обс':'с;ятслства ]]о с]\1ись'!а |1а .\ 1. т. 13 от 2]от;ь-:ните'тниге ра]]1оредби на !{арс.1бата ]а
\слов!1я-]'а |] }]е]1а ]а въ'}]]аг!!не изпъл!'е11ие]о на ]|ейност!| в ]орс{(!!1с тер,!1ор']!! ]1ър'!(авна 1] о()ш1ин!ка
собствсг!ос1'. и ]а ]!().]1званс1'о 

'!а 
.г11]рвеси|]а и нс!ървес!]и горск1.1 прод}'к.!1! (!]аре.,1бата).

!..3.]{а спрс 1]|)е}!снно 1!]1]о']а на ]1ървеси!]а о! наса'|\-;1е[|г!ята 1о в|)е\тс!1]!'г|е ск.1адовс г!р!| !]рсов.]1а'](}!с]!!.] |!о'1в'! !'
)словпя. |1|]сдра']!]олагац].] }врс)кда]!е на го]]ски]е изво]!]и !]1)т|.]ща'

|._1.]1а сп;рс в|]е\1енно изг]ъ'-1нението на дог()в(]ра ]]о вре\!е 11а бра,:нил :;срио.'т н.! опре.:(с'пс!|и със закона ]а '|1о0[1 
'!опа]ванс на -|1|!вс!|а (з']|()д) видове '(ивеч в насажде1!ия от обек]11.

1 .5 'Аа заявява | !ис[1е!1о |]а изпъл!{итвля добиванст(1 !]11 лопъ.]1] ||! !е.]]н !] 1]||е|1иа1н!| асоРти\]е!] ! и дървесина.
1.6.]{а иници::ра с п]|сп е|]а ]|()кана пРиемансто ]!а извърше!!а1'а с)т изп1,лг!итвл'1 рабо!а при }!а]]ични ко]!ичества
]1ървес!1] {11 на вреп]енен скла;]'
1.7'да поиска ог [13!1_Б.'1|{ |4_|Б-[1| ;а нсгова с\!етка ]|1 0същсстви !1]]1ъл!|енпсто !!а опре1е:]ен].]тс |] ]1о| ()во|]а
гехноло!'1]чн]1 1! качсст'всн|1 показатсл!.] 1!ри конст!]!.иран!] отк;]онен]{я.
1.8'!а през'по;тси на изпъ,]|г!итБл1 ло:тълтпитет:но спора]\\.1снис !.1 и]въ])шванс !!.1 -|1(,;ив.1 }]а допъ'11!и'ге'п но

}дост()верени от ко[|петентЁ|и органи. }!а:1ага||!!1 |]ро\!яна във вида ]!л'| ]!н'с!{]ивнос!111 !].1 сс1!]а- в 1о]!.] с:1\1]аи .(:
]апа]ва'1' :]ог(]ворсн ите е]1!! ни.|ни цег]и по асор1.и[]снти ;1ьрвсси] !!1 ].1 съ0 0е ! но1 о ] !ас|1;](!сн] !е.
1 '9.]{а ::рот:е::л обскта !!а,цоговора ка1'о и]к,1!о1!'' наса)|!цения. в !{ои10.с'!!а нс е ]а!1очг]а'1а. при 01!!аз ()! с!рана 1!а
изпъл!]итвля да и']върши добива 1!:! 'цървеси|].1 в тях в с]|!!{а']те на т ].8. като за]]']аг11 |]а1,|]|1-ь]!ни!ь]|яса!1о
дейс]'витсл!!о извърше|]а] а де}:]ност.

2. въ!.1оА!!т[. !я г е.|'!ьА.е!|:
2'1.да пре_1адс !!а и!зг1_ь)!}|итвл'| 

'ш!и 
оправо[1оце]!о ог него ]!ице 11 !] !]рисъствиет() !]а ре|1]стрирания по ,т':. ].]5

от з|_ м} -1есовь] \!аркпра!]и ]а сеч и с г]о'п(]'](е!]и на терена !ра!]]1ци (с,г'|асно наре]!ба,\ч 8 о: ]()]!!.засс.!!!1.ев
горите) наса)к]1е!]и,{ !'а. |]ред]\'1е1 на договора. от ]{оито це се ддобива -'1ь]1вссина1а' [1ре.:ава:]сто ||а ||аса'|..!сн1]ят|1 сс
!!.]въ|]шва с !!одп ]]с{]11нет0 на дв\стра!!ен |!рсдава!е'1!но-прис[1а'гс'1с1! !1|)отоко.]! в с])о!! :1о !0 :тт:и ::ре.ти п1эе;1п:

нача]|о!'о !]а ]]]!]1)'п[!е!!'!е1о на де;!н(1ст|!те Р с1-!'твс]с!в!!с ( (1! рс!с'1е 1!1я гра4)и!{ по 'г. _1.!5 г: п;гпнип;тт; 3 (тр::1

д'пъ)кен д|1 преда,.|е вслчк}! наса)кде!]пя. вкл!о[!ени в обек]а_ в 10-.цневс:; ;рок от п()с'1'ь]1ва!!е на 
'!с](а[]с1.о-2'2':1а пре,'ца,'гс п()]во'!и'ге.]!!]и'те ]а сеч и утвър]1ен!]те 1'е\н0'пог|1'!ни 11-1анове ]а 1обив !]а:1ъ]]вес!!на ]а вси!|к]!

пасажде!]ия. вкл]очени в обек'га, сд!]овремс]!!|о с !]одп'!с1]11!]е на предава ге-1но !1рие[|а1с'п]]!!!е прсэготсо-:и псэ г. 1'1'
2'_1.]{а осиг1р:: на изпъ-11ни'1[-пя ]ость{] до ]{аса)кдс||ия1а и вре[]сг]ните с}(ла]ове. вк.]!!очен1' в (]бсша. '1|)с]
про\оди\!ос1'!]а горски'тс път!!ща в ]ър''<авн]|те !'орск!] ]ер]1тории'1а ]]рсво.]нп сре]ства с в|.]сока г|ро\()_1]1\1ос] ц]а
де](:!ар!1|]ана1 а пр'! !!ровс!1сната процед]_ра тсх|!ика'
2'':1.]{:т с:тсдл:]а т1равил!!о1о прове'..|{ане |]а сечта !| 

'!]воза 
на -:11)рвсси!]а|а. съгласн0 \твър.1сния ]ехг|о'1о! ичсн ллан.

прави.]!нот1] |] разкро.]ва!1е по асорги}'|ент11. съглас!!о Бдс]''|]^\. като !1 ]а !]е.|1о!!\ска]{е на повРс]и по стояц]]я
дървостой. уп-1ъ1'г!яване н.1 в-г!а'!(ни }| ]!1е](и по!!в!.]. |1оврсди и ср()зия |!а |.]]во]]{г!тс пъ1.'!1ц:1 !! просск!.1.
2.5.да дава']адъл']!ите]]!!и \каза|]ия и пре!1орък1] на |,!з пъ-п 1!|.,!твля в 1!!!с\|е!!а (юрп;а г:рп; ко]|с.гат!'ра)!!1 !!|)0!,\'ск'!
ло изпълнение на въ]:'1оА-ената рабо1.а,
2.6./{а осиг1ри свой пре.1стави'гс-п ]а при!\!!1!е н3 ]!г|ств!!!!]]н(' доб!!!о1о и и]во]с!1о !]а врс\1е!]ен с!!!1а.]1 ко'1!1|!ес]!]{)
.]1ървеси!]а в ] (тр|'])_]!невс}] сро]( с.1!е] отправсна от }]зпъ.]|] !итв-ц)1 писптена покана ]1'1'| \|ини}|\ \] вс]1[!ь']. \]есс11!'о
при доб|]та ]1ъ]]вес!.]на на врс\1е|]ен ск:1ад. за к()сто се !1одписва:1в}стра]!е!! лре.1ава!е.[!но-прис\!ате]!ег| п|]010!{()-1!.
].7.]1а зап:][ти на |"131]_Б,т1 Ё 1]]!-:1.! !]звърц'сната работа в с])ок нс по-к!)сг!о от 10 (.1есет) рабсэтнз; -т:;и (]г.|1ат!та !]а
1!рс]1ставянс ]!а и]]1а-.]сна о] него факт1'ра. в 1]а]п'!ер 

''] 
г!о н!1чип. !|.оворс1!!1 в договора.

2.8'!а раэг'пе;:;да !] \'!вьр'(дава. !!р1! )сг.!н(|вен:] нсог]хо-1::т:ост. п|]е_;'1о'(ен1' от |,.13[1Б.:]Ё !.11 [, ]! изпте;:с:;т:я в
тех!'ологи'!'!и1с п'':анове за ]обив на ]ървес!.]на от наса'к!е1!ияга. вкл]очс1!и в обскта.
2.9.'1:'т 1'ведс]п:и из{1ълнить']|я писп4ено в 3-днсвсн срот< от ]{11ст'1,пв11!]е на г|орсп:а;'корни обс'|1)я1_е'|с1ва |]()

водец[! ,:1о ]!евь.]\1о'!{!!ос1 за рабо]'а в наса'].-1ения.га. !!рс;1!!е.г !]а _1огов!]|).| !! ]1а ]]р!!-1о;!(!1.{()ка],1гс-1с1.ва ]а това. в
|'сз!1 с"'1)ча'! ст|]а]]и1'е подп11сва1 допълн!']1с-'1!{о с!!ора]1_['|ение' с което \рс'(.1аг настъ!!и.]!'|те г]ро[]ени.
2.10.да осв'!дсте:|с1'в!1 ссчице1'о в опре]1с'псния сро\. като ('![]сля:]в.1 и 1(()нс!а.гир|1ни1.е ]!роп)'с](!] и !!ар\!]1сн]1я !!Ри
и {!'ьлн!!,.!( .].| .гс.''\.!''п:1н.ки ;гйно. :.: в о6сь'':.
2'1 1./{а у.1ъл;':<и срока !]а.'1о] овора. в сп) ча!!. '!е с н!1.'10,!.]| ] вре[|енно сп]1ране на ]е}!ността !!а основ11[]ис т. ].].5. ! з
и 1-4.

пРАвА !1 ]Ад'ь,1'{([| ! }|я н.\ и]г!'ь,|!!1!1в]!я
3.!,1зп1''1!{!,|1'!].19'|' пт;:: право:
3.1.]{;т :тзттст<ва пр}]е\{ане1'о на въ]л())кената работа в :сэ:.;:эв,э1эетпи1'е срокове.
3.2..[1а псэ-;;';п: дс:говорено1'о въз|]агра;+!де}]]1е в Раз[1ера !! в срокове-]е. -\] !)1!орен!| в ]о!0в()|)а.



3.3.!а птэ-тхнп нсобхо.]и[]ото съдействие ']а п]!гь]]нсн1!с на работата (!!ре,!аванс на | 1аса'|.]1е |] и ята. вклк)1{сн'] в

обскта. пол\,]ав|1!!е на г!озво'!ите,1ните за сеч. по,]пг|св21]!е !]|1 ]!р!]е[].1ге'1 !(1_предава1е.1]!]11 ]1Ротоко'п]] и !е\]!о:!о! и|!н']

планове ).

.]'-1'.[а п.:;сь:: '') вь3 !г'Аи!] !яс( !а ь на.'а,ь !\,]и!!.!. пр( !\!е! нэ !' !п{0г.!. !:1;ь |('ьп(\!'}!!!'..!|].|!'. ь.'\|.|| .

']е техническото изпъ.1нснис при [!аркирането 1]а -1ьрве1'а!а ]а сс!{ нс съ!)!ветства |]а р!]!]скван!]я1а !!а ,]л. 50. а.1. ] }1

_] о'т {!аре.!(бам8с;п]011:. ]асс!|и']'свгор!]те__1о1)тстраняване1онанс;ьответствпя1'а.

г]а {ей{!ост'та в обекта п при )'словие. 1!с нов!'тс под]|зпъ-1[|}!те'пи о11оваря'] на и]!1сква!|!!я1а. о!]Ре..1елен!] в

п|]оце]) ра1'а.

].6']]а заяви п]|с\|е1!() пр()[ яна г]а о.]обре]|['я о: ББ.3":1()]}.1.1]Ё.]1 я те\но-1о!'|!чен г!']а]] }а к()!!к|)е1']]('го нас!]''(:1с!]пс'

3-7.!{а ,э: ка;а;е .1а добие ]аявени!е ог вьзложи!в,|'! спсциал!!!! асор'!и[1ен!!1 .{ьрвсс].]]]а. п1]1! \с'га!!(]ве}!а

обек1'['вн11 нев ьз\!о'кнос'|' ]а 1'ова'

.|.!,! ]пъ.'| !{ !,!т[-191 е д-пъ;кен:
_1.!.!а осгпгтргп присъствието !]а слу'|(и1'е-;1я си. ре]ис11]иран ']а уг!Ра'1.1!ява!!е !]а частна --]ссовъдска практ]{ка в

следни1'е с]] ! ч.1и |

(а) за т;с:,{п:исванс от нсгова стра!;!1 на предавате,11!о-прие['|аге-]ни'!'е !1|]о1{)ко-1и ]а п1]е:!ава!]е []:1 наса'к]сн]1ята:
(б) за полу,1ава!{е на г]():]во_пите]1ните за се1! и на те\1!о]!о! ич!]и|с ||.11ан' 1( ]:1 :об::в :;.т :ьг:,ссин'] в тя\ в ]0-{не|3е!!

с|]ок пРсди на1!алото !1а и3лъ]1!]е]|ие1о на д!йн!'(т!1т( в съответсгп!!е с ()]!редс-|сн]1я графттк г:о :..1.15 и птт.тнлп:1п: _3

(три) работ!]|1,1ни ]!ре]1п ]а]|очване на сс'{та:
(в) пр,! }!]вършва|!е на ||роверки от ко['! пстс]]тн !] (]рга!!|!^ с.1!е.1).ве]о\'!яванс ]а п|]с-дстоя|]1и |а|(|]ва:

(г) при осви](е1'е-1стване на сечищата и съставя|!ето }!а !]р(]1око]1и з.1това.
.1.].Аа съ:;даде 1]соб\о]1!]\|ата о|]ганизацпя и осиг\ри съответ|!ото 1е\ничсск(| с'т1''р::в.:::е ]1 !11вь|]|]]в.1не на

въ]ло)!(е!]ото по.1оговора. съг._]ас!]о:1ек!ар|]раното г]р!1 прове.:1е]!ата про 1!'_1)'ра.

'{'3.!а ::рсдстави на !]Б3']1Ф}(!]1 ['.т!я пр'! с|.,]!очва]]е на _]оговора п;:сптс;:а и:;(;орп:ат1ия ]а вс!|.!к]] ]1!!!!а. \о'|!о ш1с

и'}в ьршват дсй ноститс п(] ]оговора. как !'о и ]а !|аст1,пи-1]1тс про\1сни в \! '-1;] 1!!] !] !!] },'.|нсн!!с н.1 !с1!!!('! ] !а.

'1.'1.!а п;вт,р:л;т качсствено въ]-|1о)ье!!и!с п,].;в;;1,;,-'::внп: .!('иности !! ]!а ]!0'|ис!и ссчища1'а 1!о \!(а]а!{].]я в

по]во]'1!'!'1'е]1!!1г]с ]а ссч начпни и в определените в !я\ с])окс)вс.
-1-5.!:т пр;:ст,ства.]]11чн0 []-!и 11а ос!]г}ри сво:| 'тп:'.:нс;т:,'тшсг! 1]рс!(]ав!]]с.1 ]а прие\1ане ::а добитата на в]]е!1снсг!

ск''1а,1 ]('],рвсс!|на. ]0 кос1! сс ]]зготвя и по]!!!исва ]1в\с'траг|с|! предаватс.;]1!о-|!р!!е\!а1с-1сг{ ]1|]ото1(о]1 ':!.] 1'р!!с[]а!]с на

и:върпп;сната работа.
4'6.]]а отси,;а са\,1о ()предслснитс за се|| дьр!]е|!1 !]о ця]!ата п_по!!( от нас, '!, ]е!!ич!.] в ,,](!.1:1 !! !!]|!ь]]|!! вь3-!о7{(с!ц]1с

дс!тност;т. съг:п:тсно о1с;брен:]я 1'е\н(|.п!)г||1|сн г:ла:: ;.: д,'гтт:в !]а {!рвс!']г|а ]а ко]]кре]!]о!о нас|1'!!]с1!ие. |(11то |!е

осгавя неотсс|]сни [1арк]|рани д'ьрветя
4.7.да !!а!!Рав1! ]а своя с[]е1'ка прсдви1е!|и'ге в !е\но-]о1 ичния |1-1ан изво ]!!}! пъ1!1!!(а,

-1.8.!|а поддър;ка 1а своя с['|етка и]во]нигс път|,!ща в |!аса'!{,'1е!:п.:я':'а т.:': ;;, ,.'ыта. (.1с. съ! п.1с\ванс н!1 \!сроприятията с

възложитв']|я. както 
'! 

да съхранява 1орск]'!'ге т1ът}!ща в съответс1в!!е с ра]!1орсдбите на |1,\РвдБА м :1 от
19'0].]0]] г. ]а защита на горс!(ите тери1'ор]1и сРсщ}'сро]ия и по1]о]] и с1рое;:{ на укрспител!]и с1)орь'!{сн].!я 

'' 
др\ги

нор['!а-|'ивн!] ак'г0вс. каго ]а цс]]та спазва с'.!ед|!л'|е ]!1искв.1ния:

(а) да спа]ва !!з]|сква|1]!я!а ||а гехно:1огичнитс п_пановс !' }ка]а}]пята на ..1\''|(итепи'гс на д.'|1с'д|'('|]о и.]п'1)лнснис на

добива и и]во]а на пов;!псната дървес]1]|а ]а |!едо!]}с!(ане н11 \плъ'гняванс !|а !]!]а'|(]|и и ]! е!(и !то|]в]|. п()вре 1] 11 сР01!;'
на 

'!зво:}ни'!е 
просеки и пътища:

(б) при про-т':,.-т;':тп пе.;1г!о в.]!ошен|.] атп{осферни \'словия ]|1ви11]ена вла'кност. -1а !]ре).с!ановява и]!!ь)]нениего на

горскостопа!!с1(ага дейност. вк"1}очител|!о сле.1 !]|]е:11|!.]сания на сл\'](!]те]!и на ,{|('''!"г10. ](а](!о и г!ри.:1р\ги
предпоставки. ко,]1'о,]!о!]р].]насят ]а доп)'скане на повре,1и о] ср()зпя |.] уг''11]тняване на п()чв!|те:

(в) ла ттзгра;:<.1а ]а своя с[1е1 ка по.г1ход'|_ |{еобход}]\1'! за \'своявапе ]!а дървесината в паса;!(денил!а. съгл11с!!!)

1'ехнологич]!|]я план. като съ\ранява п опазва съз!1аде!]|]]е !оРск|! пъ1.! 1ш|] ]() о!;ск!.1. ь1.:ст0 се !!{в!.|]!!]ва сс!]та !1

}|зво]а.

(г) 'та съх1эап:ява и о||а]ва \!!д|]о1ехн|]чсскпте съор'ь'!.е[{ия и всичк!] по]зс\!|]|] и !]а]1]е[]н!| съо|]ъ)|!е!!|]я. г!1!п 
'!|)ащи 

сс
в || о'1лт|'''. | ('' н.!\.1.к (']!'!!.!. в.|..ь.чс'!и в!'|'|сь!'.
|') [:1 |':1'(|'..!в.. а.1!!.|\ !ш!!он:1 || '' .'',1|||''|'' !|'!'в.'с!. !а \ 0|..( | | ' '.!\'!:!в: !' н'! \!лк.::::.:. с:''о..'т ||с| н|' '|с''|'||)\'(|||.!
п0 дсйс1'ва||!пте с'ганцар'ги ]а качество }!а д1,рвесината ([1![(','Ё\) .

.1. 1 0.! 1ри пс)стигг:а.] о с!1ора'}} [1ен ие. да добива 3аяве| !ите от възложи1 вля слециа]! ни асорти[]е||'1'!{.

4.]].,1а нс.]1о!|\ска !!ара!|ява1|е ]|а стпяш]ия ь|1в(1с|()г| п(| вРс[|е !!.1 1{звь1]1|!ванс на дсй}!остта !]о.1обив ]1 ].1зво] ]]а

дървесипата.
.1.12..[а спазва !!:1ист(ва!]ията на действащи'1с но|]1{ативг|и док}ме|]т!1 ]а с\н|1ческ| г]сзопас:т,эс: !| 0\р,]на на тр\да и

носи пълна отг()вор|!оет при з:1ополука с нае1 и 0| нсго "1ица.



'1.14.]1а не прс.1ос1авя на трети лица извър11]ванет() н:т .1обпва ]]а _]ървсс1!!|ага. вклк)чена в !|ас?!']с1ен }]ята.

на договора. с !!зключснг!с на !1осоченитс от нсго | !о!!и зпъ"'1 н птс'1и-

''1.15.Аа ;:редава и]пъ-1}!ението на възло'](ената рабо'п'а по гра(;и:; и птини ;з :;]и ко]!ичес1 ва. както следв?1:

;1.!3.{а т:е вь]!!|]спягства ко!]тро.'!а по изпъ-1]|ение на ](о!овора и г!р!.к)ставя 1|а вьзло,,{(и_|'|-]]1!;:н(;орп'тацпя.
н!01:\о !!\!а ('' о]о 1(.'!{'г.!!!е!о \1\.

п|]с,'1\!е'1'

прси ]ч 
'!с:1е!!а 

]а

1'16.[1рт: сэбет;:ив+]а нсвъз\,|1])кност.]|а ]!ре.'1аванс на ]о!оворено]о п:о т..1.!5 ко.]]!]чсство дъ1]весина. !]ора].]

!{евъ1\!о'!!ност ]а работа в н.1са)кденията. 1.']зг]ъл н1',1твля'| е д_пъ'.ен (а \ведо\!и в_ьзло)к|']] Ё-']!я п!]с[|с}!о в _]

(три)-дневен срок о'г ]|астъпване на съг]итиетс' и ]]а !!|)!!л|':\и .ока]ате.]!с1 ва за това. обс гс)ятслства1.а се отРазлват на
място с дв-\с!рансн протокол. 1].]'ези с_п:,:аи стра[!и1'е ]!одписват до]]ь:!нитс'пно с!!ора]\[ енис. с кое1'о ) ре;{(дат
!{астъ] !!.]]]итс про\!е] |и.

.1.]7.да постав!! ин(;орп:а:тионни табе']]и по обра]ец в н:1са)к:(снилта. в 1(оито сс }]звър!!ва доб]]в ]|а ]ървесина. на
основа|!|]е ч'п. 5]. ал. 5 от |{аре.1бата'

'1-!8.;]а спазва сгрт]к!но и др\ги !|з'|с](ван}]л на 3аксэ;:;т']а !о|]итс ]! свъ|]]!1]]!]1е с нсго !р\ ги ак11)ве. 1]егл11\1ен 1ираш1['

опа]вансто. стопан]{сванс'то !! поп1ване]о !!а горите. к|!!]о ],! на действа!!|1!гс ак!ове']а п1]от!]вопо'(арна се]!)!!з!1]ос1
в горитс.

| !|.(]А}|к![и и }! !![}'(]'['ойк!|
_5. (тра:дг:те ]!о договора |]е носят отговор!|ост и нс ]ъ]!'](ат !]е\'с_1оик1! ]|1 пъ'т1!о !1.]]!! ч.1ст1]']!!о нс[!]г]ь-1нс|1]]с ]!а

]а,1ьл'(сг!}]ята си !]о нсго_ ако то се дъ!17(и !]а форспта;ко1эни обс ! ()яте-'1ства 11о с\|!]съ-1а 
'!а 

$ 1. г. ]] (1|

!опълните,;:нитс разпорелс5и на наредба]а. !ва)ксни |]ест!!т!!{'!он!]и ]!|)е'ген!1ии и нс п ре0,1о.1] и}:а с]!-!а и,ц]\,и
обстояте'пства^ въ3н[]к1{а'1и сле! сключ8анет() \|}. в ре3\',1тат на |!о!]то негового и3пъ]1ненис е обекг}!вв(}
невъз\1о'(]!о.

6. Б}3,!0](1'11'Ё"г]|'|' дъл'к!] !]а изпъ'!!!итвля не},стойка 1а виновн() 1!с]1:]лъ]!нен]!с г|а ]!я!(ос о1'за]ъ'-!)!!ения!а с!1

!1о договора. в с !еднитс сл) ча[!:

6.1. по 'т'- ].]-.то 2.3. неусто;]ка в Ра]1!1ер. равен на га]]а!1ц'!ята ]а !1]пъ'пне!!ие г!а .1оговор:1.
с ьо ! встното ] !?1с?1'](ден !]с. ;а което 3 Б3,|10,,{.. !1[Б,г|9 :;е е п] пъл в и-1 ]а_1ь] ]'];ен !!ето с и.

6.]' пто т. ].6. !!е\с!ойка в раз\|ср !]а !09,о от стс:!];:сэс': та на )'сл} гата ]11 .|0бива на ]1спр']е!11га отсе!]е!{а !] и]во]с!]а
на вре[1е!]ен склад _1ървеси!|а.

6.3. 3а п;ес::азванс на определе!!ия срок по т.2.7. неусгстйка в ра]\1ер н| ]аконната '_!!!\ва върх\ дъ;!'ки[]а!а с)\!а 3а

сро](а 
'!а 

просрочис1!'
7' изпъ-|!ни1_!:,]!ят.]ь.1!)](и на в'ьзложитв.1]я нс}сто.]ка ]а вино1]1!о ]]е!|з]1ъ.]!нен!]е 11а }а-'гь.;1)];сни' 1а с}' !]()

до!овора. в сле.|!нитс с'|]!чаи:

7.!. пто т.'1.1. ]!е)'с-1ойка в раз\|ср_ равен []а внессната от 1|его !'ара!!](|]я за ]{]пъ_г!!!е!!!.]е на:1оговора. прс;;;п;;сл.1';т
]а съответ1!о']о наса)!<дснис. за кое1о изпъл }1и-|'!]..]|| не с изпъ'пни-1 ]а]1ь]]'(ениет(]:

7.]. т;о т. 1.3. !!е}с]ойка в раз1\{ср !!а []('г!но(тта ].] в[1с!.]н!'вяв,1нс |!а на}{есените п()в|]е]!и. осве!] ]' с]!!!!|1}1]с.
когато ги о1'стран!1 за со6ствена с]!]етка в с|)ока н.1действие !]а.1о|о8ора:
7.з.пот..1'9. нс}сто,]ка в ра]\1ер. равсн ]!а]09]] о! ст()й]|остта на !_с.]!\ г. г. ].1.1обиван.]та]]|-1ьрвсс!]!1.!.
7''1. по т. _1.15. нс\;стойка в ра.]['!ср. равен на ]09'; от сгойносгта }|! \'с]1\ |'а1'а за добива ]!а !!ео.!сечсната ]]

не!!звозс!|а н.1 вре\!снсн скла]1 дървесина с!1ря\1о гра4]ика ]а с'ь()гве1но][) три\,]есе!]}1с. !.]]|]']с:]сн!1 !!а ба]11 на ]1снат1]

1!а обе3]!ичен к\б}!|!ен \1е'!-ьр !!о договора.
8' 3а:тр1'ти задъл'!.ения !]о договора. възложитБ,'!я г \!о'(е ]а за]ър?к!! внесената ог и]пъл!!}]тгл!! гараншия
]а изпълне]!ие !(а]о нс!стойка по :|оговора. из|1ьлнитБлят :с се освобо;л:1ав!1 о1 отговор!]осг]а ]а

възста]|овяванс на Б Б3']|()}(й-[ Ё,[-! на реа_птпо прегьрпснитс от |!его вре_]и. в слу[]а,!. че раз1!1сръ.! на нс}столк.11.
не пок|]ива сьцитс. когато по в'!с0кият ра]}|ер на вредпз'с бъде установ_'гт по съ:е,]сн рс ].

9. в1,злож1"11_г-,]]я1 !!е дъл'ки обе]цсте|]ие ]а нанесс!]и от |.'13 [11>,|1 Ё 1,1]Ё]1 | ;па тре'гп ]!ица 111ети в ]]сз}-1!а1 |!а

п]]!ь"1нег|пст()на]'ре]1\1е1ана]ог0вора.Ёанссснртте]]1е1иса]ас\|с1ка1!.!|.1]пълн|11|_-']я.

|\'.'| Р[- кР:\тя вА н в н^ договоРА
;|1оп ово1;ът се прекра ! ява:



10. !1:.э вэаично съг'1ас}]с на страни1'е. изразсно в пис\]ена (;ортта. вк.::о,;п:;елно и при 1!аст'ь|!ване па с)0рс\|а'(орни
обстояте'1ства и ]!р!] \ ва''!!ени рестит}'ционн и прстснции :

! ! . ( и:; п ипанс срока на .]оговора:

]2. от в ьзложитР,г1)1 с с;ност1':анно ппс[]ено волеизяв,']ение. бе; ,1а ]ъ-пжи обезп:1стсние ]а ]|ро!!\'сна1.!' пол]и.
ко!'а1'о по вре\]е на действие!'о на договора се !с|анов'!. чс:

]]. ]' изпълни1в]1'| ] или поди]пь]]нитс-1итс [1\'ве!!е !!е ог]оварят на 11якое о! и]ис!(ванията ]]а въз.пожи'! [.]|я
ь |1('\ | :1 ! !!:1 !]ос! ь.!и. !а !!ро\!чна в .:,1с :пч :с.' с' : в': :.::

12.2. изпъл !]итв,]]9[ е;по]|ттисал декларация с невлрно съдър'ка1|ие 1!|)!1 !!Р()вс'кда!|е1о !]а !.онк\|)са за въ].1агане
на де;{!]ос1'|'а:

12. з. изпъ'[! !и'г]-]'г|9[ е -топ1'снал нсотстра1!и\ли о1'к-1онения от опрсд!'!!ени1 е с ]1огов()ра с1]о](()ве. те\нолог!1!!}{1! !]

ка1{ес1вени пока]!1тели :}а и]в!.ршванс но (1'о1ве![!:!!.! 1сйнос'1. вкл]о,]и!е]]н() т.1кива. :1о!!\с!]а!'! от
полизпълни !'е1! и'! с:

!2.4. !е1!ностга се и]вършва от подизг|ь-1н}1тс'пи. които ]!е {)тговаря']' на || ]псква|!ията !]а ']-1. ] 8 от | |аредг]а : ;т:

!2-5. 3 слуиаитс по т. ] .]. 1 до !.2-:1':

12.6' |1р;: о;каз от с'грана на изп1,'']нитБ'ця :а 1!]вър11]и ]0бива на д1'рвсси!!а. в с']\'||а]{тс !1а г' ]'] 9 0! ]огов()ра'
след ка!0 сеч1а в наса)}(.1еп''ята е ]аг!очна"1а. кат(] ]а!].]!а!и на й3[]}'] 1] !|.'11 !-,т1я са['!о дс']стви1е.]!н0 извършс!]а1'а
]е']1|!ос-1'.

]-. въ: |{),к||!!.!!:ч'',:.с !'! пр(ьга!и |''!.)в''ра! ('!1'!. !|]анн.|||и!.\|!).'')вс1!.\|.|''н!!...;(' !. ч!]!'!!''.].''ш.'|с||.|с
]а про]!\снат]] ]1о'1зи. в с_пед!]и_!е с.]]] ча}!:

1.].1 .3а неи',:п:ъ.;:не::ис н.! гра4)ика за добив по т. .1' 15.

1]'2.из!| ьлнитвл-!|[ с .'топт'опап о'!с'гранп\1и откло!!е!!]!я от о|1рс'г1с-'1е ]!г1е с до]'овора те\!!о.1!о| !!чн'] и качсс'гве|!!!
по|(аза'гсли за ]|]вър1]]ва|]е 1]а съо!встнатэ ]е'й1|ос]. в!\ 1ючитс'ц!|о так]1ва. .к)!1}снати от по_1и]|]ь;]нитсл']]с. к0}1]0 }]е

)келае да отстран![ за своя с[1етка.

1'1.изпъл н итв-]|я'|' [|о)ке да ]!рекрати договор11 с сдностран|]() |!ис\ ено увс]о\!]1ение. в с') |!а]|. че
възложи'] в.]|'|1 винов'|о !'е из!]'!,.|1ни за]ъ_п'(е| !ие'] о си:
1 -1.1 .по т. ]. ] . :.: 2'].:
14.2.по т. ].]. _ в срок !1о-,]!ълъг от з0 ]1ни о'г датата ]|а и]:1аване н!| !!ь|]во!() 1](']во']ит'сл1!о |]а се[] ]а н11са'!(де!!ие в

обекга. в т0?и с'1\ ча[] с1Ран].1'ге 1|е си дь]!'|ат в]:1п\|ни 1!рсс!ацп!'. а ]1!есена'1а от },13 |11э,|1!]|.11Ё,т1}1 ;::ра;пц;:я за

!!:ль.|'|е'|||сн.1 !.)!''в.'!)...ссвь(с!а'!0Ряв'!в.р.ь' 5!':!'-о! !'! !н!!.

допъ.ппп ге.;:гт:: разпорелбп
15.1' (тратпи'т'е се споразу\1яха вс!]'!к!] съ.сбни сг!''г('вс [!с,!.'1'\ тя\ ,!|1 се разРсшават о1' !(о['пстсг|1 !]ия с]..( 

'!()
п1естона\о)|{ден!]с на седалице'го на 1[1 /{| ( 1|лхово

]5.!.]. !'1;::п'лн::тс.''! !ав.] сь'ласи(!0 с'! в]!|']к!! оБ;'оч:.':;:ва п. .]1с!0чш!!я |!'|.'1!!г !.| \|-']л! ']'! '.!.!..!
уста|]овява[{и с наблк]дс}!ие (|рез !ехнпчсски с|')е]'1с!'ва. ко!]то !1зк-1!1]'1ва''' в'ь]\'|о)](|!ост1'а ];1 !]сточ]]о' !1ог1]е![!н()

възпрои|]ве'!(-|1анс на изобра'|(е]{ието и лока1{ията |]а мес|она\о'кдснието
15.1.]- /1о к}'п: е нтиР11] !ето г1а рез}1тагите. по|\'|ени |)1 н.тб.пк'-:еп;г;с':с;. са вс!цестве!1и доказателс-гва. 1(ои1о

прсдставлява1.!](] не са\1о кин()записи] ви]1со']ап].1с!]. зв]\'к()за]!]]си. (;;;т 'с::ит:ки 1! ;с 1!]а ]!! прс]\!е и.

!5.1.]. |''1зпъ-':ни'т'е::я'г дава и]рпчното си не!]тф|е||п[!о с1,г!1ас!|с. установс1!0]о ]!о ]]сда на ]5.1.1. п 1_5.1.]. да пто;т<е.д:т

се {]]'!()-]]ва като го_]но п неоспор|![1о дока]]атс-пство пре,]1с'ьд,

]6- ]' !|ас|ояш|1]я договор в.пи]а в с}!па о'г да1'ата па по.1г|исваг!его [1} о'1'сг|)а|]|]те.

16.2. !{астс:яцп':я.]{о!овор п'!оже да бъде и]\'1енян в с:1) |{аите л по ре.1а 1!осоче]| в 3! и тпод;акоп;с;ви:'е [|ор\1ат!''в]!}]

актове. ]!Ри !!аличието на в}аи['!но съг-'1ас}|е \1е'(]1\'с1раните. !|]разе|'о в 11ис['!сна фор\1а.
[6.3. 3а неурсзсгтгтте в договора случаи се прила|аг разпорсдбите па бь. 1'1рското 3ако!]о'(а!(.1(тво.
!6.,1. Бъз:;ик;:алптс с|1орове от1|ос!!о изпълнен]'!е')!. 1]еизп1,лненпсто |1]|и тъп|(увансто !]а настоящия до]1)вор сс
рсц]ава1'|]Ре] прсговори и в.]ал[1|1о с'1,гласис []е,](:1! ст|)анитс! и]|]азе)!о в !!''с\ сно сг!ора']!\|сн

зА в ьз]1о 3''\ 1']]] [11' ,'1 Ё !.1_| !,;!я


