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в'ьзлАгАнв нА комплвкс ( }т двйности:
1\,|еханизира}{а почво11одготовка. залссяване !.{ с1.г.ле)|(дане на г|овосъз;{?]дените

|'орски к)'лтури в обект ]{у2|20\7 на'герит|!р!..|я-г!1 !{а тп дгс Блхство

д"", 0|.0..{.,' 
' 
1 година в сградата на 1[1 !ър;;авно горско стопанство град Блхово' се

скл}о!!и }|ас1_0ящият,:{огов0р мея(ду:

1' юидш 1[! {ърисавно горско стопансгво ,,0,лх0во'' предс1'авлявано от
инэл<' Ёилсо;;ай йитгтинсв в ка!!ество1'о му !!а дирек]'ор, [о'; :<а [4ва:гова *.',*-, счетоводит.ел. ник
20161]6540070, наринано :]а краткост по - долу възлож[!'{'Б}{, от едг'а с.грана и

2' пт "БАв,нА-АтАнАс БАш'в", адрес на \ п|]авление гр.[ополовград, у.;=т.''(.]|и]\'{ег!1'Фхридски" !м2А. вр{к 126085222^ представлявано от А:анас нико!1ов Баев с Б!_|-| в
качеств0-г0 си 11а у!1рави'].е.[! с 

'1и1{ензиран;|есовъд 
(оста.\.гагласов []е-тков с удост,оверение.]\р 231-

1|24'10'201]годр:тна . !{ари![ан за краткост изпълнит[''[. на 0с!{ование пр0ведена процедура -открит конкурс на26.0].2017 година и 3аповед л9 Рд-1{]-155 /з1.о7'2017 годиг:а на !иректора л:а
тп дгс Блхово се ск-,!к)чи настоя1циятдоговор при след1!и.ге ус]|овия:

|. пРЁдл4Бт нАдог0воРА

1. Б'ьзлохси'геля:' в'ьзлага. а [4зпъл*гителя г!риема да |]]1]ьрш'|и със свои сРедства к0[,!.1..]1екс 0.г
дейностг'г на 1ериторията на'[[| !ър:кавно горско стопа!{с'гво Б,тховсэ в 9бект.]\} 2 деп}ностпл:
"1\1[ехагтптзплрана по1!воподготовка' залесяване и от| 

''е;кдане на новосъ]дадените горскикултури в обект |{у 2|20\7", сРе1{} суп{ата от 208 1,13,49 лв.(]веста |{ 0се}[ хи;!яди' сточетиридесет и три х!|''!яд!{ и 49 ст) без {{€' съгласнс |!рило'кена спецификапция: (техн;л!'еско
задагтие) по в!'.дове дейппости, достигна'га цена и сроь()ве за |{зг!ъ.]1не!!ие' к()ит0 са нера']де'1на
час1' от д0говора.
2' А'зпт'лните.]1ят се задъл;кава да извърши пред]\,1ета на до|1)вора. по начин 1}редвиден в }_гв1)рдена.га
докуш1ента11ия от 

',откр!{т|{я конкурс''. коя.го е неразделна !{аст от този договор.3' Бъзло;си1'еля'|' се задъл)кава да създаде на Азглълнителя необхо;]ими-ге у-''*'" за и:зг':ълнёние на
дейности'ге. съгласно този договор и изисквания'та на нор\1ат|1вните акт.ове, как.го и да му запла1_и
извър!1|ената работа п0 цени' при условия и в ср0ковете1 уг()в()рени в'гози договор.

1!. пРАвА и зАдъл}кЁну{я нА възло}кит8ля.

2. 1.възло}!{итв'тш{т ип1а право да:
2.1.1.Фс'ьщес'гвява текущ контрол г!0 изг1ълнението ||а ||()етите 0т

задъ.[]}|(е!!ия без да възг!репятства работата на [43[1ълн!,.! гвл 1 и ;та
самостоятел!'{ост:

2'1 '2'[1ри к0нс1'атира}{и пропуски \1л'1 1{едостатъци !]ри изпълнението на в'ьз'!о;,кс!|?]т.а рабс,.';.ада дава задъ.]1)!(ителни указания и препоръки н!} изпъ'{}1\,г[Р,]1'1 в писш1ена с!орьса. ;10!{Ф.|1(Ф.1() Ё€
!1речат 1{а опера1'ивна'га са\'|остояте]!ност на }'13!1Б-т|ни1 [:]75!. у:з:тъ;!нението им не е с|;ак.гинески
невъзш1о)!(но и не излизат [.|звън раш!ките на договореното;

2.1.3.0тка;лсе да |1риеме работата на }43[1Б|Ё{итР'ля' к0гато бъдат установе1!и несъо1"вет.ствия
на и:]пъ''!|!е}||'1ето с )'говореното или бъдат к0нста.тира!!и не/{оста'|ъци. до 0тстраняването и\{.
[(онстатираг!и]'е о'г!споне[!ия и недоста'гъ1ци се ог!исват в г!|)()токо.г:. в кс:тйто се п.со!{ва и п0д\о'!1я|11
срок за о'гс'граняването и\| :]а с;т|етка на 1,{3[]Б,!Ё!4'[Б,т1.!:

2' | '4'0ткогсе заплащането на възна|''ра}кдение'] о илу\ да поиск:1 на\,[а1ение }]а
възнагра)!(дението. съразмерно с неизвършенага рабс-:: а" в слу.:ай. че в определения ср()кизпълн!'1тр'1я"| не 0тстрани за своя смет!(а констатиран!{1е отклон еу!ия и |{едостатъ1.{и по т. 2.1 .3:

2'1'5'|4здава разпорея(дания за вреш'|е}1но спиране и]!и цялостно прекратяване на дейности.1е.свър']ани с изпьлнение на възл0)кената работа, в следните с"п\,(!аи.
2.1 .5. | .Ёеспазване }{а изисква.н ията на прило)к}!1\'|ото законодателство' в т. ч. на 3ако:-;аза горите и|или свързаните с него подзако}{ови норш{ати}]ни актове.3акотла за здравословни и

безог;асни условия !!а труд, правилата и норь,1ите за против()г1о)карна безс;пасност и др.:

изпълни1'вля догов0рг! и
нару1лава опера.гивната \'|\



2.1.5.2.Форсь|а;корни обстоятелства 11о сттист,.па на $ 1' з. 23 от ]]опълнителните
разпоредби на [{аредбата за услов|1ята и реда за възлаганс изпълнениет'о на дейности в горските
територии - дър)кавна и общинска собственос'г. и за по'!зв[}нето на дървесина и недървесни !'орски
продукти (обн.вАв,бр 96с;п'о0б'12.20|1:',ттс;с'.'тес)нс;т,сз'::с.!Ббр 96с;пэ02.12.201б,,с;с).'вс!!'|!(!о!!1
02. ] 2'201 6 :о?).)' нари1{ана за краткост,.Р!аредбата":

2.1.5.3.[1ри от!']ада1-{е т.ла необходи\'|остта 0'г !]']вър1пване на 1]як0я от' дейнс'тст'и'т'е.
предмет на догов()ра:

2.1.6.[1редлолси на |43|1Б.]!н[4тЁля допъ'|ни1'е.]1нс извър1лване на дей:лости. г!ре!(\'1ст на
дог0вора' г!ри възник||а-'!а обективна причиг!а, на]|агащ]} про]\{яна Ё!а !(оличес'гвата !' 1]ид0вете
дейности. респективно на стойността и сроковете за изп-ь.]!}{е}-!ие на възложе}-{ото. Б тези случаи
стра||ите подписват допълнително споразу]\,1е}]ие. с което у|]еждат настъпили'ге [1ро\'!е|.!и'

2.2. възлож и т влят и }!а с.'1ед н [|'|'е задъ.]1}кен |{'{ :

2.2"\ .[а !]редаде на |43[1Б}||1итЁля обекта. в кой'го ще се 0съ1цествява въ'зло)|(сн?]та

дейг:ос'г. във вид. койт'о позволява нейното безг:репятс1Б€Ё+) изпъ]!нение. [1редаването на обекта се
извършва с подписва}!ето на двустранен предавателно-прис]\,|ателен протоко-11 не по-късно от 3 дни
преди заг!очване на дейностите' ка'го за дейносги1е. за коиг0 се изиск}]а изпълни1'ы1ят да и]\,!а

назначено лице, регистрирано по 1!л. 2з5 зг' пр0токолът се |;одписва от !!его:
2.2.2.[а предостави на |43[|Б,т|нитвля в писмс!! вид вси!!ки необходиппи док}'ме}!ти

(технологинни планове за залесяване на обекта, специфика!1ии. скица на обекта по ['€[], където ш{е

се извър|1|ва дейността предмет на договора' с нанесени |рани!{и на 0тделите/подо'где;:и]'е и др.)
съг.,|асг!о действащата норш|ативна уредба, информация и '{ан}!и. пряко и.)1;.{ косвено св'ьрзани или
необходими за изпълнение предь{ета на нас'гоящия договор. кои1'о са неразделна част от настоящия
договор;

2.2.3' [а предостави на 143[|Б|Ёи1'|,ля необх0ди\'1и'ге горски репродуктивни материали.
в н\')кно1'о количество и качество, кое'го да не възпрепятс'гв1! изпълнението на въ']л0;!{ена1'а дейност

2.2.4. !а осигури на {43[]Б}{ни1'ь]1я достъп до г|0дот]1елите. вк!!к)!!ени в с;бекта' .лрез

прох0димост на горските пътища в горски територии - дър)кав}]а собственост. з.1 прсв0зни
сре,!1ства с висока проходимост и деклариранага при г|рове.|ената г|роцед}'ра'гсхника:

2.2.5. !а оказва г'лео6ходишпото съдействие на !!43['|,"|1нитвля при и по повод изг!'ьлне}|ие
на задъл)!(еният'а ]\,|у по настоящия догов0р;

2.2.6. )\а следи за правилното изпълнение на .1ейностите в съответствие с всичк}.1
г'|рило)!(ип4и изисквания' техническ!-.! нор[,|и и стандарти. п1)оизтичащи о1'действаш{ата 110р\4ат'ивна

уредба: \
2.2.7. Аа уведоми писмено изпълни1'Ё]7я за ус1ановени о'гкл0нения на и:]пълнението с

уговореното и констатирани нед0статъ[{и при !'{:]вър11!ена1а работа в срок до 3 работни дни с'1!е.-1

установяването иш{.

2'2.8. [а осигури свой г:редставител за приемане на извър11|ена;а работа в договорени'ге
срокове и да прие\'|е изпъ.1-|нението на дейностите' кога1'1) те са изп'ьлнени от }43[]Б.]1\|и1'2ля
съг.)_1асно условията на договора. за кое1'о се подписва двус1'ранен предавателно-приемателен
протокол.

2.2.9. [а заплати на изпълнитвля възнагра}|(-.{ението за приетата работа. съплас}!о
двустраг{но подписания предавателно-приема'гелен 11рото{(ол. срещу издаде|{а от него фактура. в

срок не по-късно от 10 (десет) работни дни1 счита}{о от дат;!1'а на нейното предст'авяне. в разь,1ер и по
начин. уговорени в договора:

2.2.|0.[а уведоми изпълнитвля писмено лз 3-дневен срок от настъ!1ване на

форсмшсорни обстоятелства по сш!исъла на $ 1. т'.23 от /{ог:'ь.:тнителните разпоредби на [{аредбата'
както и при ува)[(ени реституционни пре'ге}{ции. во;1;ещ!1 до }-!ев'ьзм0)к!.]ос1' за работ'а в
насажденията, предмет на договора. и да прило)ки доказа|'олства за това. 3'т'ези с-пучаи страните
подписват допълнително споразуш{ение. с което уре)!{дат'настъпилите пр()мени.

2.2.|1.[\а }дъл}ки срока на договора. в слу.лай, че е !!а;1ожил вре\,|енно спира}!е надейнос';:'::
на основание т. 2.1 .5.2.

! ! |. пРАвА и зАдъл)квния нА изпълнит0ля.

изпълнитвлят има прав0 да;

3.1 . ]4зисква от ББ3|Фжитвля необходишлото съдействие за изпъ.,)нението на дейността.
з.2. ['1зисква от ББ3|Ф}(и'|'Р,ля приемането на въз_!0)!(ената работа в договорените сроковс.

когат0 са изпълнени условията на договора.



3.3. [1олуни договореното въз!]агра)кдение за приетата работа.
3.4. 3аменя поди3пъ'.!нителите си. в слу.121||. !|е предвари_гелно е пс)с0чил ползване'го на такива']а

осъществяване на дейността в обекта и при }'словие. !!е новите подизпълнители отго!]арят на
изискваният'а. о| !ре/]елени в процедурата.

3.5. 8ткахсе да приеме предло}!(ението
дейности по т. 2.1.6.

на Б}3,т1Фж|4твля за допъ.'|ните'!но извър|1!в!1не |{а

изпълнитвлят е длъ)кен:
3.5.{а изпълн}'| с гри)ката на добър сто|{анин в ук11']аните срокове възло)|{ената ь'т1 рабс.т'т:,:

съгласно изискванията на настоя[1|ия д0говор и действа!цат а норматив1!а 1,редба.
3.6. !а осигури присъствиетс': на свой представител (с т-ъ,н<ителя си. ре|'!-астрира|! за \'':ра)|{няв|11{е

на !{ас'|'[|а лесовъдска практика. за дейнс;сти1'е" за коит() се изисква. изг|ълг]итвлят ]1а и\'1а
назначе|-!0 1акова лице). в следните случаи:

3.6. ]. за п0дписване от негова страна на предавателно-|{риемател!-1ите протоко'!и 1]а |!редаванс !]а
обек;'а:

3.6.2. за получаване на необходи\|ите докуь,1енти за из|'1);[нение }|а с1)0'гветната дейнс'::сг;
3.6.3.:',:ри извър1;!ване на проверки от |(омпетентни г)!!-8Ё14. след }'ведо\{яване за предс1.оя|11и

так}|ва:
3.6.4. за приеь'1ане на извър1!]ената работа от страна на ББ3,11Ф)1ситЁля, за което се подпис!]а

дв}'стра} {е1| п редавател но-п риеь,|ателен протокол.
3.1 ./]а извър!;]и попълване на горските ку,!тури за св(')я сметка в ра1\,1ките на определег!и 0т

възложитЁля срокове. когато прихващането на културите е п0д в0% по вина на
изпъл}|р1'|'Б,г].!; (''зс; с.у.у,уатуп1е, 1|0,,а]по се въ'з'1а?а з(1:!есяв(|!!с').

3.8.]{а извър|1|и презалесяване на горските |(ултури за св0я с\|етка в раш|ките на определени с)т
възложитЁля срокове' когато пр|.{хваш1ането на култур}|1_е е под25о% по вина на }43[|Б,г1ЁитЁ]1я
( :з а с ; т|,.т а тт : т 1 е, к() ? {! ] 11 0 с е (] ъ 3'7 а ? а з ст:т е с :т сз а т с е ).

3.9.]{а представи на ББ3|Фжитвля при сключва{{с на договора писмена инс[;орьцаг{ия ;а
всички лица. които ще извър|1]ват дейностите по договора. |(акто и за нас'гъпилите прош|ени в хода на
изг!ълнение !!а дейността.

3.10.!а ин(;орштира възложитвля за възникнали п1)обле\!и при изпълнение1'0 |{а пре,ц]\1е11т !;а

догов0ра. за предприетите мерк}1 за тяхното разрешаванс и/р]ли за необходимос'гта от съо]'вет|]и
раз 11 оре)|(дан и я от страна на Б Б3,|! Ф)1(ит ы1 я.

3.11.{а изпъ.,1ни дадените от ББ3,[Фжитвля за.1ъ.п)кителни указания 11 препоръ& при
конс1'атирани отклонения от пред\'1ета на д0говора и несъо1'ветс1'вия при из!!ълЁ!ен!.|ето 1!:}

дейностите. отразен}'| в к0нстативни протоколи и предаватс'||1!о прие]\1ате'11н!..! 1-}роток0_;1и.

3.12.|а спазва изискванията на дейс'гващите нор1\{ати!}}!и докуш1ент}1 за те\}.!ичес:са бе'зоггаснс'':ст
и о\рана на т'руда и носи пълна отговс}р}{ост при злополука с наети от него ли|{а.

3.13.]{а съхранява и опазва съ|]{ествува!ци1'е горски г;1,гища до обекта. с.ьобразно дейс-гвагца':.а
нор]\,1ативна урелба и по начин. който не възпрепятства 'тяхната нор\,{ацна експлоатация. Бси.тки
щети. наг{есени на тези пътища в резулта'г на дейнстстта на й3[1Б}!нитР,]1я се отстраняват за негов.]
сш{ет!(а;

3.14./{а |[е възпрепятс'гва контрола п0 изпълнение над!)говора и предос1'авя на Б'Б3,г1Фжи'г|]"ця
информация. необходима за осъществяването ]\4у.

3.15.|а не предоставя на трети ли1!а извършванет(; на дейглостите. предмет на настоящия
договор. с изклЁочение на посочените от него подизпълнител|4.

3.1 6.[{ри обективна невъзмо)кност за изпълнение1 о на дейгпостта. г[оради с!орсш':а;т<орни
обстоятелс'т'ва !|о смисъла на $ 1. т.23 от !ог;ълнителн|-]1е разпоредби на Ёаредбата. водещи до
невъзмо}(ност за работа в наса)кдения1'а. изпъ'!нитЁля [ е длъ:кен да уведо!\,|и възложи'гвля
писм1ено в тридневен срок от настъпване на събитиет() и да прило)ки доказателства за това.
Фбстоятелс'гвата се отразяват на място с двустранен про'.окол. Б тези случаи с'граните !!0дписв:1т
допъл}{ително споразу]\,|ение' с което ),ре)кдат !{астъпилите !!ро\.{ени.

3.17.!а постави инс!оршлашионни табели по образец в }!аса}|{де1!ията. в коит'о се извърш|в1'11
въз,1аганит'е дейности. на основание чл. ]3. ал. ,1 от Ёаредб;:т'а.

3. 1 $.|а изпълни допълнително възложени1'е от възло;китвля дейности ттс; т. 2. 1 '6 в с.л:т,чай. че
е п0дписан0 допълнително споразуш|ение с ББ3|Ф){А\11$

3.19.![а спазва стриктно и други изисквания на 3ак:;г;а за горитс и свързани'ге с нег0 др},ги
актове. рег"!|а[,1ентиращи опазването. стопанисването и ползване1'0 на горите. както и !{а

1сйс !вп|||и ге ак1()ве']а прогивопо){(арна безо:таснос1 в |0ри !с.



з.20. изпълнитвлят учас1'ва в поту;11аването на горски по}(ари' възникн'ши на
тер!-{торията на 1[1 "дгс - Блхово", срещу заплащане на направените и оправдани с документи
разходи.

!у. цвни и плАщАния
4.1 ' !{ена'та }{а извър!1!ената дейност се о[1реде-!я на 2о8 м3'49 лв. (с)веслп{! [! осе.у'

хшп;лёос, сп'о |!е!п'!росс)есетта 
'! 

п1р!! хаьп::0ш ш 49 сгтт.), бе'з !!0, на основаг!ие достигнатата при
откритият' конкурс цена' за изпълнение на възло)ке},а'га работа. предмет []а договора от
изпълни1Б|9:

4.2. [7лащанията се извършва'г, съг'!асно Раздел !} '.!|рава и задъл)|{ения на Бъзло;к11'т'еля""
т.2.2.9. от нас1'оящият дог0вор.

у. отговоРности и нвустойки
5. €траните по договора не носят отговорн0ст и не _]ъл)кат неустой::си за пълн0 или !!асти!||]о

неизпълнение на задъ'ц'кенията си по нас'гоящия дог'овоРа. ако то се дължи на форсма;корг|и п0
смисъла н:: $ 1' т. 23 от |опъ"гпнителните разпоредби :ла Ёаредбата. ува)|(е}|и рес1'и1_уци0нни
прете}{ции и непреодолима си.'!а и други обстоятелства, въ']никн2ши слсд сюцючването на договора. в

резултат на к0ито неговото изпълнение е обективно невъзм(]/|(но.

6. въз]1ожитЁлят дъл)ки на 143[1Б|нитР.ля неустойка за ви!-|овг!о неизпъ.,1не!{ие |{а

някое о'т задъл)|(енията си по настоящия д0говор. в следните сл}'чаи:

6.1'(огато възложи-гвлят не е изпълни'! няк|)е от ']адъ'пя{енията си гуо'т'. ?..2.\ и 2.2.2 -
неустойка в размер' равен на гаранцията за изпълнение на:{0говора:

6.2.!{огато възложитвлят не е изг]ълнил някое от задъл;'|(е\1ията си по т.2.2.3 и 2.2'4 _
неустойка в размер, равен на гаранцията за изп'ь.]1нение !'а договора. преизчислена за съответния
|1одотдел. за който възложитв_||я"г не е изпълнил задъл?!(ение'го с}.1:

6.3.|1ри виновно неизг!'ьлнение на задъл}кението си по т. 2'2.в възло}китвля1 дъл;л<г..: на
изпълнитвля неус_гойка в размер на 0.5оА от'ст'ойностга по догов0ра за съотве'тната извър|1|ена

деЁ.гнос'г']а всеки просроче1-| ден, но не повече от 5оА.

6.4.0ри неосновател!{о забавяне на плащан}!яга по т.2.2.9 от настоящия догов0р
възложи1'Р.11ят дъл)ки на }43|_1Б|нитЁля неустойка в размер на закон|{а1'а лихва върх),
дъл)кимата сума за всеки просрочен ден.

7. изпълнитвлят дъл}|{и на ББ3.]1Фжитвля г:еустойка за виновно неизпъ.]1н€ние !!а
зад'ьлженията си по настоящия договор' в следните случаи:

7.1. |7ри неоснователно забавяне на завър1лването на обекта в определения сро1(- неустойка в

размер на 0,5|о от стойността по договора за съответната !{еизвърш1ена дейгтост за всеки просрочег{
ден. но не пове!!е от 10%:

7 .2. |ри некачестве}{о изп'ь'1нение на работата о1 с'грана на }}43|1Б,1|нитвля, к0гат0 са
допусна'1'и същес'гвени о1'кл0не}{ия от определените тсхнически и качес1_ве1{и показатели']а
съотве'гг|ата дейност. изпъл}-{итвлят дъля(и на ББ3,!0)!(и1'вля неу'стойка в ра:]мер н:т 10%' о':'

дог0в0рената цена за т{\|4 дейност. като това гхе осво0о;кдава [43[1Блнитвля о1- търс9не на
|]тг0ворн0с1- :]а реа.]1но претърпен}4те от ББ3.]1ожитв)1я Рреди в с'п\,!'!а,]. че същит'е са по-висок11 0'|

опреде"пената неустойка:
7.3. Ат<о изпълнитвлят е допус}!ы! нару1[]ение на 3акогга за горите и актовете |1о негов0то

прилагане. причи!{ило вреда на г0рската територия, изпъл!{итвлят дъл)ки обезщетение в раз]\1ер
г;а стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите' когато ги отстрани за
собствена сметка в срока на действие на договора;

7.4. възложитвлят не дъл)ки обезщетение за нанесени от |43[]Блнитвля на трети .]1и|{а

щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Ёанесените щети са за сме1_ка !]а

изпъ-/1ни1 Б.]19;

7.5. |_1ри отпадане на гдеобходишцостта от и';върш|ване г!а някоя от дейностите
в'ьзложи1'влят не носи отговорност и не дъл)!{и обе'зщс:'тение на !43|]Б,т||1и'гЁ!\я. Б този с.'|у!{аЁ1

възложитвлят заплаща само действително извър11!ени'; е дейностгт.

у!.пРБкРАтявАнв нА договоРА
|оговорът се прекратява:
$. € изти.таг|е срока на договора:
9. с пълнот'о (навременно' точно и цяло) изпълнение г{а вс}тчк}; задъл)ксния по дог'овора:



1 0. по взаимно съгласие на страните;
11. с едностранно писмено уведомление от възл()житвля. без да дъ'п){и обезгцетение

пропуснати ползи. когато по време на действието на догов()ра се установи, че:

11.1. Ако изпълни1-в.]1ят не е изпъл1|'1л в срок възложена1_а дейттост пс;

Раз]1ел { ..[{редмет на договора". съгцасно прило)кена спецификацг:я (техническо задание) ппо

видове де|!ности
11.2.изпълнитвля1, или подизпълн}1[€.{{,{т€ му вече не отговаря на някое от

изискваниятана възложитвля в резултат на настъ1]ила промяна в обстоятелс'гвата;
11.3.изпълнитвлят е подписы| декларац!.|я с невярно съдър)кание, във връзка с

възлагането на дейността;
1 1.4.из!1ълнитвлят е допуснал неотстр.1г|ими отклонения от определе|-{ите с

договора срокове. технологични и качес'гвени показател!! за извършване на съответната дейност,
вкл юч ител но таки ва, допуснати от подизпъл н ите.,! ите;

11.5.!ейността се извършва от подизпъл|-!ител|.1. които не отговарят на изискванията ча

чл.18отЁаредбата;
11.6.в случаите по Раздел {!. ,,[1рава и задължения на Бъзлоя{ителя". т.2.1.5.1

1 1.7.йзпълнителят няш1а скл}очен трудов догов0р с лице, прите}|{аващо удостоверенис за

упра)княване на лесовъдска практика. по време на изп'ьлне}!ие на договора.
12. € едностранно писмено уведомление от всяка една о1' страните. те могат да прекратя1_

договора поради обективни причини - форсшлаэкорни обс:'т'оятелства по смисъла на { 1. т.23 от

!опълнителната разг!оредба на Ёаредбата. както и рес1 итуционни претенции' възник}]а.'!и след
скл}очването му' в резултат на които }|еговото изпълненис с обектр.:вно невъзмо)кно. Б този слунай
възложитвлят заплаща на !43[]Б|ЁитЁля стойностт;т !1а реа.[|но извършените дейности, когат0
са спазег!и условията на договора, като внесената от !43|1Б|ЁитЁля гаранция за изпълне}]ие !]а

дог0в0ра се освобо>тсдава' а страните г{е с!1 .11'|)кат не1 стой: 11 и престаци1.1 за пропуснати пол:]и.

13. въз.}1ожитвлят мо)ке да прекрати договора с едностранно писмено уведомление. бе:з

да дъл)ки обезпцетение за пропуснати ползи:
13.1.(огато изпълнитвлят е допуснал отстраними отклонения от опреде.,|ените с

договора технологични и качествени показате-ци за извър!-|1ване на съответната дейност.
вкл!очително та.кива. допуснати от подизпълните.]1ите' коит() не )келае да отстрани за своя сметка:

13.2.[1ри установено количествено неизпълне}!ие на дейностите от изпълни1Б}{9 в

сроковете по договора в продъл)кение на два поредни месе!{а: \
13.3.1{огато изпълнитвлят виновно не е из!1ълнил някое от задъл)кенията си по т. 3.3

и 3.|&. о'г Раздел {1|. 
',1|рава 

и задъл)кения на |'[зпъл:пителя', от настоящия договор. Б този
слунай внесената от изпълнитр,ля гаранция за и';пълнение на договора се задър)ка от
възложитР'ля.

14. изпълнитвлят мо)ке да прекрати договора с едностранно писмено уведомление. в

случай, че 3Б3,11Ф[итЁлят виновно не изпълг|и някое о'г задъл)кенията си |1о т' 2.2.| - 2.2.4. 'г.

2.2.$ и 2..2.9 от договора. Б тези случаи изпълнитвля1' не дъля{и обезщетение за пр0!1}'с}{ати

по-цзи на ББ3}1Ф[итвля, като внесената гаранция за и:]{|'ьлнение на договора се в'ьзстановява }!а

изпълнитвля в срок до |0 работни дни. |1ри извърш!ена дейност от 143[|Б!нитвля. к6гат'о
изпълнението отговоря !|а условията на договора. ББ3,!Фжитвлят е длъ)кен да зап.']1ати стойносзта
на действително извър11]ената работа.

у{|. допълнитшлни РАзпоРвдБи
15. Ёастоящият договор. в съответствие с нл.35, а.п.3 от..!{арелба за ус'!овия1_а и реда за

възлагане изпълнен[|ето надейнос'т1| в горските територи1] -дър}}(авгла и общинска собственост. и

за ползва!'{ето на дървесина и недървесни горски продук1 у{' 6бт;. в [Б, бр.9б опт 0б. 12.2011 :..
т:ос'тес)тто иэи. [Б бр. 96 с;п'; 02.]2.20]6 еоё.' в с14.!(! опа 02.]2'201б ес;ё.1 се скл[очва в 7 -дггевен срок
от:

15.1.3лизане в сила на заповедта за определяне на изпълни1Б,! или
15.2. €ъобщаването на заповед'га за определянс на 14зпълнител, когато е допуснато

предварител но изпълнение;
15. |1ри отказ на кандидата. определен за !43|1Б,т1Ё|итвл да ск.]|ючи договор в срока [1о

т. 15. - 15.2. възложитвля1 предлага ск-,1ючването на,10говор на кандидата' класиран ьга 2-ро
ш|яс'го, в съответствие с чл.35' ал.4 от ,'Ёаредба за условия'га и реда за възлагане и3пълнението
на дейности в горските тер|!тории _ дър}кавна и общинска собственост' и за ползването на

дървесина и недървесни горски продукти'' (обту. в [Б, б;; 9б опо 0б. 12.20] | а.. тзос:.це[|т:с; ст'з'л+. !{Б
бр 96 с;п': 02.]2.20]б ао0., в сш'ца опо 02.]2.20/б аос).).



|5.4. в срока по т.15.1.' във вр. с т.15. 7.:л.35, ал..3, т.1 и т.2 от ..Ёарелба за условията и

реда за възлагане изпълнението на дейности в горски1е територии - дър}1(авна и общинска
собственост, и'за ползваР!ет0 на дървесина и недървесни |орски пролукти'' (обн. г; !Б. (;р 9б о:п
0б.12.201] е., пос''аес)нс; шз.тт. [Б (;р. 9б о:э'а 02.!2.20]б :ос)., в с[[-,|а о/1102.]2.201б :ос).). олределен}|ят
изпълни[["[ е длъ)кен да представи на ББ3.[1Ф}{{итвля изискуеш,!и1'е ;{0кументи. в
съответствие с чл.35, ал.5, ал.6 и ал.1 от !{аредбата. опи(]ани като [[рило)кения към настоящ1[ят
договор.

16' 3а неуредените в този договор случаи се пр}.].]!агат разпоредбите на 33! и другитс
норш{ативни актове, касаещи възлагане1'о на дейглостта' чрсз открит кон!{урс и и:]пъ]!нениет'о на
ком плекса от дейг:ости;

\1. |{астоящият договор мо)ке да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на
страните;

1в' Бъзникналите спорове' относно прило)|{ен!4ето' тълкуването, изпълнението и[\и
неи:]пълнението на настоящия договор, се ре111ават чрез прсг0вори и взаимно съгласие на страните.
а при невъзмо)(нос1-' се ре1|_|ават от компетентен съд;

19. Беразлелна част от договора са следните при.1о}(ения:
19. | . /{окуме|-!т за внесена или учредена в полз!! на възло)кителя банкова гаранция за

изпълнение на договора.
19.2. (видетелство за съдимост на физинеското л'!це или на лицата, които представляват

съответния канд!4дат' съгласно 1ърговския закон или зак()нодателството на дър)кава * членка на
вс или на друга дър)кава _ страна по (поразумеп-тието за Бвропейското икономическ0
пространство' където кандидатът е регистриран.

19.3. }достоверение от органите на Бацион2шнат:] агенция по приходите, че ка}|дидтгът
няш!а парични задъл)1(ения към дър)кавата' удостоверени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

19.4. {екларация, че няма парични задъл)кения кьш:,.}0!4!п" дп €ливен, установена с
влязъл в сила А(1 на ко\,!петентен орган.

1 9.5 ' [исмена информация за всички лица, които 11.те извър![1ват дейностите по договора.

}{астоящият договор се изготвя в два еднообра:н|.{ екзеш'|пляра' по еди|'! за вся!(а от
с'граните.

гл.


