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4,-.)
договоР л!! х у

^ А '4/
/1,сса{,.:...&_'9.....:о!7 !од'. в гр' Ёлхово. на ос!|ова!]!1е,:.;п. !!]. ап'1

порьчк!| }! Решснпе.$ч Рд-]0_|з2,'07.06.20!7 тта дг;рск';о1эа тпа [ер:т:о1эп;атп::о
с1оп.]нство ..[л\0во" ]а опрсде"!я!|е на !]зпъ'1н]1ге_п в провс:1ена ог1(р'[та
об|цествена г!орь1!ка с пре:1}1ет: !.по]1,цръ'пка на лесо[(}'лт\ рн|| пре| р2!лш |!

!!0!]ер на |!оръ'!ката в |)егпстъра на Ф[!; 0]7](> ]017-00];!. \!еж]\ с1ра ]||те:

о| зако!]а ]а 0б|цсс | вс!]!]те
поде,']ен пс дър'!;авно 11)рско
процед}'ра ]а в'ьз']ага' !е 1!а

['!|неРа!||! ]ован!! ||ви |1|!|'. с

тери1'орг!ап'|о по-1еление дър'!(авно г0!]ско ст0па]|ство ._[-::хово". г|].в.]1хово. те1]и|ор!]а.]!|о
по.1е"11ен|'е на [огои]то,]][о ]]ъра(авно предприятие !|].с_1!иве]|. с [ик ]!о Булс!Аг 20]6]76540070. сьс
седа-!1ип1е и а:1рес на \''п|)авление: гр. в]]\ово.;_п.л(|ап; €':ефано::.!\э13. п;:е:тс';::в,]:я:вано о1 ин;{{.ник0'п]|{
А';анасов йп;шпнсв. в качсств()то п'])' на д!1рск11)}). !!ар]!]1ан0 !!о дол}, ].! кратт<с':с'т ББ3'г!0}{}41!1,г|

и вт ',БА!,нА- Атацас Баев'' . седа-'1п!це ]| адРес !{а \'правлсн1|е гр.[ополов; рад. обл. {асково.
1'::. ..(в'(-пп':х;сн г Фхрг;лскг:" .]х|з2А. |!.'1!!: 126085]2]. пре]1став']ява]]о от А'ганас Рг:ко::ов Б;тев в
!(ачествот(} п1\' на управител. нарлчано за кра1кос1''!зпълнитвл.

сс ск !]()ч'! !!ас10яш1!г!'!()1овор ]а с]1с-0!о!о|

|. пРвдм!]т нА договоРА
1.1- въз")1ожитБлят възлага. а изп1,лнитвлят се 3а!!ъ_ 

']!ава 
1а п3върши на свой риск и 3а

с8оя с[1е1'ка среш} въ3на| ра'(дент.те ,'||о:ллръжк:1 на ']|есок}'.;туРни п|)сград|| || :!!инера.!||.]ован|!
|!вици" при услов!.]'')'а на настоящия-| ]1оговор.

] '2. обца-га |1рогноз|{а стойнос'1' !|а д0говора с ]2155.00 лв. (';с;отта0ссеп; хат тлс')п' с'лто т.:слтт)сс'е;:; !т

;ле;п ;ес;ст),пева без [[(.
!!. сРок
2.1.][отоворьтсесключвазасро!(о1 12 (_:ва:талесе'г) [1сссца !] ]|'}1и1!.1 на ]].0().20]1]под.

!!|. ц0нА и нАчин нА плАщАн!]
_1. | в1]зложи1'г]лят-]а]{,]аша на !|зпъ.]]ни_гвля сь|'!асно прсд' ] о'!(с !]ата о{|)ерта цен!' ]а

!1 ]въ1]]1]ване !]а ог1рс.цс]!сните дейнос1 и.

].]. в1':]ложи1'влят ]аплаша с1'ой!!0стта на извър|!]ен!]]с \с']!\г|.] в с1эок :о 30 дни с'|1е.:1

подппсванс !|а пр||е\1о |]рсдавателен |]ро1окол 3а ||]вьр1]1е!]ата ]]11бо1'а и представятпе на (;актура от
изп'ь-]1нитвля. 3ап,':ашанст{: се и]вършва ]!о ба1!кова с\|сгка на из!!ьл]{итв.]!я:

]вА}'1: 96 1 7515А9з 0000223 ] 025 |.
в|с: 5т5^вс5}'. Банка ]{(( [А!.
_-].]. пр,|е[''а]!ето на |];вършен.]!! р.:бо: а се 1!]вьР!]]8|1 о1' о]!рс11елено 0! страна на

възло)к1"]'! вля '11!!це !! се )'дос'говерява с |!од|]!|сва!]ето на !!|1|с[|о _ лрс!авателен прото|{о--! ]а
}.1]върш|е]|а рабо1 а

!у. г|РАвА и зАдължвния нА възложит0ля
4. ] . !]'ьзложитБ]1{1 се задъ,;:я;ава ]1а и3п-1ати ]1о]'оворе] !ат]! цсна по !!ач]!!!а и в сро!!а. \ каза!] в

настояци' ]о1 ов0р.

'1-]. въз]1о)к11твлят !'|\1а право _]а сь]']!ас!!]а |1 конт1]о]1!1ра ]!звършва|!п!е рабо'|!| 1! в||да ].{

качсството на о1,{с-11н|!тс де'|]{ост||.
1.з възложитЁ.]1ят има право !а нс въ3ло)([| ня!!ои о1. пре_1в!1!]сн!!|с ,1е|'нос1 и.

у. пРАвА и зАдължвния !|А изпълнитЁля-
5. ]. изпълни гвлят се 3адъ-1'|!а{]а ла !!]вьршва ка|]ествс]!0 [! г! с|]о!( за.'1ъ-!жсг|ия.га с|] по

п]]ед[1с-1'а !!:1.10говора. сьобразно направе!!ото 0т нс]'о пре.1г]о'кен;;с в от|;ертата. какт(] слс'1ва:
5.].|' }]3лъ'|!ни'!е]!ят се 3адъ'п'+|ава ]а изль,'!!!!| 0т]1елнитс '!!!!!!ост!1 сг!е.1 1!]р]!!1}1о \!\.!!!!н1!е ()т

Б ьз:по;кт:тс'пя'
{.! ]. (_цсц вь]-1а!зде !!{1 от]с:]]]ите;1ейносги. !!]п1,,1нение'!о ]\! следва да 3апо1!не пре3 \каза}!ия

пе|)и01] \|((с!1. в.роь о: ...)...{.(\(..!.) работ:ти дн|] о1'заявка на 3ъ;,;:ол<ителя. и_п1' в \1о[4с;гг +.:збран ог
!!',!о !!!!!!е.'я. !!' с ['! (ь!л{1с!'е!о Ёа в!''.](';]\!1!с ч. . 0!ле| го|1| |:!,не н.! .{ь|\|0]Ано !!'!!!- !обг!'!(
\'!етеоро]!0| ич ! ]|] -\;словия.

5.2 !"]з:ть,;:нитслят се ]адъ'ц'(ава да }!]пъ.]!н|] отдсл|!!1те дслност!! съг.]!!1сно !1'!|с1\ван'|ята !!а
чог\|а!!|ьч!!!е:1}.!оье !! !!р.!ь!! !'!':1 

'!{] 
]обр|.!( (!.\|с'е.'\к!. !!г]!к!!!к|!.

у!. гАРА!-|ции и отговоРности
6.1. и:]! |'ь-ц }{итв,т191 при с\лк)чва!{ет(} !]а ]1оговора прелс']'авл гара!]|1ия ]а !]:]п1,лнс!]]1ст'0 1!а

.1огово|]а в ра3\1ср |]а 59ъ от с1ойг]0стта на д0!0вора бе3 /(]1с.
6.2. [1рг; пъ-:нст неи]пь.]]нен!]е на догов0р?1 в1,зл()жи гв-;1я г за.,1ъ{]'{(а с\\1ага по ||ре]1с'гавената



!аранц!!я.
6-]]. |]ри ,!астично нси'] пъ':1не}! ие на д0говора в ьз'1|о)!{и ! |]_1!я г задържа г!|]о!]орциона'1на час1'

от с) \1ата по | аран]1!]ята. съответстваща на не!!]лъ-пнсна !а част от ;]о] овора,
6.-1. !'13|1Б,т1{!1,11 Б,]1)1[ огтоваря за прич||нсни1с на възло)кит[ля !! м}'||{естве н || вре-1].].

н.](|ьп!! !!' в р((\ !!.!' на !||вьрш(!!!' о! н-'!!| .сйс!в!!-,
6-5. Ако |,|3 []Б,[ !|!'!]Б,т1-'|1 не !!зпъ:!н!] договорени дейнос1!] в !ста]|овения по -]оговора срок.

съц[]ят _{ълж!1 на ББ3,;10[[]1 Ё.!11| нсус'тойка в ра:]\1ср на ! '|], ог ст,, !!](|стт.] !1п| з.1 псек ! про(рочсн ден.
но ;пе :товече с:т 20 0,1''

6.6. ]|рт| ]абава в плацаг{ето в1,зло)!(и_| ]:']!9'] дъл',ки ':}ако]!!|а л].|хва в1,р\\' ,1ъ-1'!!!]\1а1'а с\'[]а ]а
всек!' !1ен за къс !!е11!'с.

6.7' пр! '']!.!лса на възра'(ения п0 ! ]] пъ'п ]]ен ието !|а '10гово|)а в'ьзложитв-11ят освобо)(дава
гара!]цията в сро[( от з0 д|!г! слс-ц прикл!0чва!!е ]!а1 [!]пъ-п|]е]!!!с'1о. бс; .'1а лълисг; ли\ви ]а пер!!ода. п1]е]

ко,|то средс_гвата ]ако}]!]о са престоя".|'] при !!его.

у!!. отговоРност пРи нвизпълнЁни[
7.1. [1ри 3абаве}!о пРедаване на усл)гата по вина на 1.'1з|1ъ-|1г||"1 |в,]|я. той дъ-|12(и !]а

възложи 1'в]!я нсус']'ойка в размср на 0.5 9; от договорсното въ3] |агра)'!(де н ие с ддс ']а всск}!
просрочен -!1ен. но не повече от |0 9ъ от стойността.

7.2 [1ргт г:ет,]зпъл}!ег]'!е на к'пау]а пзвън с-11у!!а]!те по 1.].]. изпълнит!.}!!| ] дъ]:;ки на
възложи1'1]ля неустойка в раз1!'!ер на ]096 от стойността ]!а 1'ози ]1ог0вор. опрсдслс]]а !]ри
ск-!]очването \{},.

7._} |,1зп::а;т{а:;е'го !{а не\,стойки ]! об(]ш1етен]1я г!о то]]! ']огонор не.]|!.|шава !|3правна1а с1р|1на !]о

договора о1' право да търс!.1 обезшетент.:е за врсди !' ]1ро|!)'сна1 !| !]о.]!'}!! !(| г'бшия ред.

у!!!. пРвкРАтя вАн в нА договоР^
8.! договорът се пРекратява:

1 . с изпълт:е;пието \цу и"пи ]]о дос ги| ане на финансов!.!я рссуРс
2. по взаимп;о съг::асие [те'(д\,стран!]те. и]ра]ено в ]]].1с\|сна ()ор['!а:

]. с разва!янсго 1!'}'!]о рсда тта ч.:- 87 от 3а:<она ]а ]адъ'п'т!ен ] 1'1 [а и до!овор!1те.
8.2 въз.] |о)китв'т1}{'1 :ттоже да ра]ва!п _1оговора е]]|остран}!о. с л].1с[]сно }'ведо[1ленце до

изпълни1 Р].][я. без прелпэвестпе^ ако в \ода !]а |]']!!ъ:!!{е]]!!ето ста]!е 
']вно. 

че изпъ-]1!!|.'1т[л9[ няш:а -,та

пзвър11]и \'сл\'гата с !]\,'(ното качество ]1 в.1а!ен!]я срок. Б тозт; с':1\'].!1! на ]ап.г]а!цане г]о_11е,1]ат с.1\|о те]!'
работи. к0ит() са и3вър|||е!]!1 качествено !! 1|ог{11 :1а бь_:ап ::,.;;:г;н;п на !]1;3]|Ф,:(!,]]Ё-[|!'

1].] в1,зло)](итБлят мо)](е да прекра'ги до!ов0ра с !|ис\1сно \'ве-1о[1ява!{е 1о !]з пъ"ц| |ит['пя. \
ако в рсз}.]!г;11 ]]а 0бс1'оя1елсгва. въз1]!{](на,1п сле.1 с!(:1ючване'го ['!\. !1с с в сьс[оя1!ие ]]а ][]пъ_пни свои1с
]ад'ь-п}кен].|я. Б тсзт.т слунап; то'] 3аплаша по |]е:]а на :'].] на |,'13[]Б-; !!||,1тв-ця факт!]ческ11 изв'ьр1!]ена'1'а

рабо га.

|х. допълнитв,лни РАзпоРвдБи
9.! Бс:тчки с]|орни въпроси във връзка със скл!о]]ването. и3п1,-1нение'|о и |]рскратяването на то3и

договор са подсъдн}] 
']а 

съответния ко\'!летенте]{ съд в гр. я]\{бо_п'

9-2. 3а вст.:чки не}'рсден|.] в настоящия д0гов0р въпр0с1! се !1р]1лагат ра]]1оредб|]те :та 3акоп:а за

задъли!енията и,1оговорите и [ърговския закот:'

нера3делна час1 о1 настояци' до]'овор са :

]. 1'е\н!|чсск0 г1ре-1-11 о)(с н !.]е на изпълЁ!1,1тгл9 
"[[рп:ло;т<енп;е,п{: 

1

2. {{снств;:: пред'']о'+|с н 1'е :')1рило;кенг:е ,\ч .1' от пред;;о;|ен!|е'!() !!а изп1]]!н1.'1'! вля. !]о-ца]1сн0 с
ос!ертата:

Ёастояш{:пя'т ]1о''Р_во]э-.т,.г сс с1)став!] в 2/ два'' ед;пооб1':азн!1 е!(]е\'!г!)яр!! по еди}] за всяка ог с'г]]ан].1тс.

/ин>к.Ё'

\
глАв[ г! €!] Ё1ФБ()А!,!1 Б, .|!:


