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днес,':{{.'.|.!:}:.2017 г., г!а ос1.!ование.тл.]5 ал.| от |{арелбата за усл0в'''{'га и реда за въз.1|агане и изп-ь:!нен'1с|с |11|

дейп:ости в горск1;т'е територии-,цър)кавг!а и об:динска сабс:веност. [' ]а ползва!{е1'о !{а дървес!'!на }1 не,,1'!}р:зсс|!}.

продук'ги и 3аповед ф г. на .|]ире:<тора г:а 
_|-|1 !|0 <Блховс':: се ск.|]гоч!] !{астоящия договор за добг.:в г'а дъг|]:с;1|}!]

п'|е}|{/1у

!..']1ъР)кАв[!о гоРско стопАнс1'во плхово'' г'р. Б.г:хово'-|'ериториа.г':но 1]оделение на..[(-)т'с.>г;]!()|{!|(,

дър)кавно предг!р|!ят1|е'' А|{ гр.('пивен. !|,1(: 20 16176540070. представ.|явано с:-; г.:нж.Ё+1кола}"; Атаг;асс-;гз \'|;::;:;..;;:св'

в ка1{еств(')то |',: на д!.1рект'!)р, г.т 1отка 14ванова- г.]]аве}{ с.|етовод!.1тел. !{ар!1(!!т}!о за кра'| Р(ост по ' ]{о"т1} ББ3"] {0)1([': !-|:.] !.

от една страна^

и

2. <}{ил0 к(]-сА> 00.{' прелставлявано от Ат'анас (тоянов !_и г;':ков г: ('ветлс';зар Ёи;солов }..1};:;:::;.:з _

управители; седал!!!.!1е и адрес на управлен|.1е гр.в'цхово. обл. 9ьпбол. 1 :. 
"-|-ъргс:гзсг<а'' -[ч1(;!, впт..тсан в !ьр!!1.](-'1|!;.

регистър в Агенгция !|о вг!исванията с Ёик: ?'02|41111 от друг;! стра|-{а. нар}|!{ано г16-до']1\, :]1| н}];:1 ; .(,,!] 
'

11зпъл нитБ,11 при следните услов!-{я :

!. |[релш:е'г }! ср0к г|а договора. [енг:' на!]|{}! |{ ус.повия на пла1ца!'е

!. в1]3ложи1-|:,]1я'т възлага.а}'{3[!Б,г1|'!й'гЁ]'ят приеп|ада!..звърш|и.ьссво[.]с}.1л!.1 !! 'гехни[{еск!'срс.]1,.]тв1.'{'(.],1';1.

вклк)!!!'!1е.1!1:о по'-!!!с1'ване1'о 1!а сеч}'|щето. |''звоза' разкройването, ра[т1 }!1)ането н;1 вре['|е!{ен ск;1ад |{.1 \11|;]!.]]])];;'|,

д'ьрвес!.|!!11. съгласно у'[ върдения гехно].ог}11!ен план в @бект ш! ]71 7

]' Ёастсэягц;..:я'г договор в-п}1за в сила от /{атата на подписва}|е1о п,|у.

].(]рокза:].|по!!ванет-дадобивнадървеси!-!ав0бектл! 17!7енепо-къс|;о 
''!..|..0.!.'.',''...

4.()рс)к за }]здаване на по]волителни за сеч да бъде дефир!1нциран и съо')[1!1зе!.! с }'словията на'герена. за !']г1.ь,'{]!с:];](.

на сор1'иментната струк'1'}'ра обвързан с график за добив. [[озволрттелн[.]|еза се!{ !.{ извоз се издаватв пр!1съст|!1'с1('

налицен|зирания лесовъ.ц на изпъл|!ителя в едносе.ц\,!и||е|-{ ср()к от'вл!{за!1е в с'!!'1а на наст0ящ!|я;1оговор.

5' 1(райт-лт..:ят срок на договора е 31.|2.2017г.
6.(тойността на ус-пугата по'г'! от настоящия договор, възл!{за на с,бгцо !6758,00.,гв (тсаесгэатосас)ес'ег:е 'уу:.г;ас}:;

се0е'+тсптоптусто лаеутт0есеп' || осе.\! .,:евса )без &[0, като същата е }]з1!ислена на база прогнозните кол{.1|:.с]|]!]

сорти]\|ент11 в обект'а за о!!акваните приход[! и разходи. съглас!_!о пр[1ло)!'сна1"а ст]ецифр:т<ацгтя:

дого
+//

.п9 . /.'/..../1,

|)азь:ср л::,:

!,|)авц}'я1а ]а
!! }!|ь.'!не|!!!е .п|]

193 8.00

7, 1ри добив г]а по-голя\!о коли!{ество сортимен1'и от прогнозни'1'е, г!ос.]|.!е!'{и в таблрт:{;т'гат. те се :]аг!ла1![!! {!.! ]!).._]|]с

дост|]гнатите шени. !_1ри добив на невключени в прилох(енататаблицас(!|)1'!{мег]т!1. отговаря!|.1и на Б{('" ст]_1[1}]!,':'с |к.

до го во|)а с к.п к)1 | ват допъл н ител }.{о споразу 1\{ е н ие.

8.Фак'гт;э:.:ра|!е1'() се !.{звър11!ва сх !,{3[|Б-г|[!итЁля г|о ед||ни1!ните 1{(|!!'.1 съгласно таб.;:ицата;:о т.(;. !|:1 (;.]-;.1 
'!;

подг|1|са|'{|'|дв}'стран}{ипр!|е[,|о !1редавате.11н!1про'гокол!{задейств!.]телподобгттс;ко.1|}.!!!естводьрвес!1н;1 :]ц:'.,]
(тор'1ността на усл)'гата се заплаща от ББ3"г|Ф[итР.ля ]1о следната (]а:1кова с|\!етка :та |,13[1Б"г1Ё1,1]|'-.]]!|: !эап:;;:'т

[1рокрелит Бант< | БА_\ : вс90Ркс в9230 ! 044з578 1 0

| !. пРАвА и зАдъл)квния !{А възло}к|,|'гвля
!. възло}китвлят !|п|а право:
1.1.{а осъшес'т'вява '|'екуш кон1'рол по изпълнен|]ето на договора, '1ез да въ]прет|я-гства }43|{Б.]!Ё!}.1?!-,|!.5} з::

спазването на т'ехнологи!!ните изисквания \1 правомерното извър!;]ва':е на дейностите. !(ат'о дава зад'ь]]}!;}.1 !е;;{г!

}казан[.{я в п'{смена форшта и препорък|.'т на ]]3[]Б"г1нитвля при }.|]нс'га1'!;раг!и прог|уск}] по и::]|;ъ.1!!с!]!:т ,':!

възложената работа.
1.2.!а излава разпоре)кдания за временно спиране и.1|и цялостно !1рекратяване на де}"]ности1'е. св1,р],};!11!! (.

!,|зпълнение !.{а възло)кената работа. в следните случаи:

|.2.1.Ёарушения на 3сткона за горите (3[) или свързаните с него подзаконови нор[,1ат!.1вни актове;
1.2.2.Ёеспазва!-|е }!зискванията на действащи'т'е с'!'андарт}| за качество на дървесината (Б/](;Б\);
1.2.3.Ёеспазване на изискванията на 3акона за здравословни и безопа€н]! ;-€:1ФБ!{9 на труд (33Б!1 ):

1.2.;1.Беспазва!!е на {1рот|.1вопо)карните и други изисква}!ия;

(рс::с ;ат ссн ;:

и ]в() ]

сг!вц}{Ф|,{кАция

() ;'_цс_п п:одстт,.1с'г;

67д. 68б' 69а1

/{ос'ггтгт;ата
с;/с;_::в без

/(дс

16758.00



1.2.5.Форсшпа)1(орни сэбстоятелс:'ва по с&|11съла на 5\ 1. т.23 сэт.!ог: ь-тнителните разпоредби на Ё{аре:бата з:;

условията }1 рсда за възлагане изпълнен!]ето на дей'тност'[1 в горс]!}!1'е територии дър}кавна }{ общ|.1нс|(?]
собственост, и за ползването на дървесина и недървес}1и горск!.| продук1 и (Ёарелбат.а).
1.3.]{а спре временно извоза на дървесина от наса)кденията до времег!ните складове при !|реовла)кнен!-.; почв'! }.1

условия, предразполагащи увре)кдане на горските извозни пътища.
1.4.!а спре временно изг'!ъ.]1нението на договора по време на бранния |!еРи()д на ог|ределени със 3акона'за лова| 

'!
опазване на диве(]а (злод) видове диве!! в наса)|(дения от обекта.

1 .5.!,а заявява п}1с[.|ено на |'{3[1Б,!Р141Ё,11! добива}!ето на допъ.11ните.]!н11 специа'|ни асортиш1енти дървесина.
1.6.!а инишиира с пис]\,!е}{а покана приемането на +лзвър|]!ената от }}43|11, )1ни1'Р.ля работа !!ри н:1ли!!н!{ !(о.]|и!'ес1.в!1

дървесина на вре[|енен ск.[!ад'

1.7.!а поиска от 143|]'Б,г111ителя за негова с]\,!етка да осъществи !!]!1ълнение-го на о||ределени.1.е в .цоговор.1
технологи!! н и и к11|!ествени показател}1 при ко нстат|.1раг1 и отклонен ия.

!.8.!а прелло}|(и на изпъ.]1нитР,г!9 дог:ълнител1{о сг1оразуш,|ени€ 31: 1138Б![!|ване на добива на до!1ълг{ите"1!]()

'1нвентар}1зирани 
ко']ичества дървесина в наса)кден}1ята, предмет на до!овора" г1ри нал|]!|!.{е гта обективни пр!|1|!..1!]!.1.

удостоверен1'| от коп'|петентни орган}-1, на"цагащи г!ромяна във вида |]ли и!]тенз'{вността1 !]а се!!та. Б т'о'зи 6-111':1э}1 6с
запазват договорени1'е едини!1ни цени по асортименти дървесина за съогвет'ното насан{дение.
|.9'!а проплени обекта г|а договора (ё1Ф й3(;1}Ф!!11 насаи{дения. в които 1ечта не е запо!!нала. при о.1каз от стр!1на 1]:1

изпълнитБ,!| да извърши добива на дървесина в тях в слу!{аите на т. ] .8, ка1'о зап.'|ат}.| на |43|{},г1|{}4']-Б,г|}| сатцц,

дейс'гвително !.1звършена1'а дейност.
2. въ }.1о/ь!!тБ. !ят е,{лъ}(ен:
2.1.!а прела:це на }43[]Б,!нитвля или оправомощено о1'него ли|]е и }. г1рисъствие'го !{а регис'гр[1ра\\ия по .л.;' ].3..
от 3[ му лесовъд ]\|аркирани за се1| и с поло)кени !-]а терена граници (с.;,гласно |-!арелба.:\о 8 о':.20 !! г. за се1!|1тс Ё

гори'ге) наса)кден|1я1а. пред['{е1'на договора, от които щс се добива дъ|)вес']ната. [1релаване'т'о }!а наса)к']е}!']я1.а сс
|'звърш|ва с подписването на двустране1{ предава'гелн0-приемателен !|ротокол в срок до ]0 дни преди г]ред'1
}{ачалото на !''зпълнениетс) на дейностите в съответствие с определет]гтя графит< по'г. 4.15 и плиниптупл 3 (т.ри)

работни дни преди започване на се!{та. |1ри изразено )!(елан!1е от страР{,} на }}43[!Б,'1[!ит|:.ля' вьзложитЁ,'191 с
длъ}|(ен да |1редаде вс[']1{ки наса)!(дения' вклю!{ени в обект.а' в 10-дневен ':рок от постъпване на }1скането'
2-2.!а преладе позво.ците.]|н!]те за се|-| и утвърдените технологи.|н1-! !!'анове за добг.тв на дървесина за вс[.'|!к}!
насая(дения. вклк)!{е!]и в обекта' едновремег!но с г1одписване на предавагелно пр!]еп''ателните протоколи по т.. 2.!.
2.3.]]а осигтрт': на }}'!3|!Бл!1итБля дос1ъп до }{аса)|{денията и врем|]н!{и'ге складове" вк-ц|о({ени в обекта. нре;
проходи]\|ост на горски'1'е път}!ща в дър'кавните горски 1'еритории за пгсвозни средства с в}1сока прохо]]ип4ост{ з;]

декларираната пр}.1 проведената процедура техника.
2.4.!а слели за прави.пното прове}!(дане на сечта 1{ и]воза }{а дървес!.;}|а'] а. съглас|{о утвърде].|ия тех}1о.1|ог1.{!{ен п;!а{]-

прави',1ното й разкрог*1ване по асортимент!!' с'ьгласно Бдс7вш, ка'го и за недопуска}!е на п(]вред[] по стояш1'!'|
дървостой. уплъ1няване на вла)!{н}1 и меки по!1вгт, повреди и ерозия на и }возните пъ1'иша 1.| просек!.1.
2.5.!,а дава задъл'к1'1телни указания и препоръки на [43[|Б..]!!]|41Б"г!9 в !11.1смена с!орь'та г1р1.| констат}трани про|!\,с]к};
по изпълнение на възло)кегтата работа.
2.6.!а осигури свог"] представ!!тел за приеь|ане на действително добитотс) и 1'{звозено н:1 вре}1сне{{ с|(]1ад ко']]'.11!ес1в(:

дървесина в 3 (три)-лневен срок след отправена от'}}43||'Б,г]нитЁля пи!'\!ена г!окана !;.1!}.1 ;т'1|.|}{и]\4у[,1 веднъ;,}( |1'|есе||н(;

прг: добит';тдървес|]на на вре['1енен склад! за което се подписва двустрансг{ предава.телно-пр[1ема1'елег! прогоко.:1.
2.7.!а заплати на !'13|]Б,т[нитЁля извършената работа в сро|{ не по-к1,с}!о от 10 (лесет) работни дни о'г д:1т.]та н;;

представя}|е на 
']],1адена 

от него фактура, в разм!ер !..! по на(!!1н' уговоре}!}1 в дог,овора.
2.8.!а разгле)|(да |-'1 утвър)кдава. при установена необходи]\,1ос1'. пре]1]1|)жени от }{3!]_Б,!|{итР.]1я !]3['!€}.!€1!!!! !:]

технолог1'1!{ните г1ланове за добив на дървесина от наса}!{ден}{ята, вклю!|ент..: в обекта.
2.9.!а увелошти !43[1Б,!|_]штЁля писмено в 3-дневон срок от }!аст1,11ване на форсппа;корни обстоятелства по
см}'1съла на $ 1' т.23 от!опъ::нителните разпоредби на Рарелба1'а' как'(] и пр}.! ува)кен|-1 реституционни прс1.е[{ц'{и.
водещи до невъзп'!о)кност ]а работа в }{асажце1'!ията' предмет }]ё ;]Ф[0вс)|3|1, и да 1!риложи доказателства :]а това. Б
тези случа}1 страните подп11сват допълните']но споразумение. с кое1'о уре'(.цат г{астъпи'1ите промен!,|.
2.10.{а осв|'1детелства сечището в определен|.]я срок' кат'о отбе.г:язва и !;онста1"иран1{те пропуски 

'1 
наруше1{ия пр!1

изпълнение на горскостопански дейности в обект.а.

2.\1.Аау.цълж}!сроканадог()вора1 всл5най,чеенало),1(!|лвреп.,1енносп!][)аненаде1-1|.{ос1та|.{аос!'ова}]иет. 1.25. 1._]

и 1.4.

пРАвА и зАдьл}квния }!А изпъ]1}{!4'г[ля
3.изпъл!-! р{т'в-цят има право:
3.1.!а изисква 11риеш1ането на възло)кената работа в договорените сроко|-}с.

3.2.!а гтолу'ли договореното възнагра)кдение в размера и в сроковете. у| ()|]орени в догс)вора.



3.3.!а гтолуни необходимото съдействие'за из!1ълнение на работата (пре'1аване на наса)кденията. вклк)чс'Ё!}1 в

обекта, по.]1у!{аване на позволителните засеч. подписване на приеп,|ател}!о-]!|]едавателн}{ протоколи 
'1 

тех}|оло[!';!!!{|.1

планове).

3.4.!а поиска от ББ3,г1Ф[итьля сечта в наса)|{денията, предмет на до!'овора. да бъде вре]\{енно спряна' в с.п_т":а[!

| 
,!е техни!!еското изп'ьлнен'1е при маркирането на дърветата за се!{ не съо'|'ветства на }!зискванията }'{а 1!л. 50_ ал- ] гт

3от Ёарелбаф8ст'г20 11г.засечитевгорите!доотстраняванетонанесъответствия'га.

].5.Аа заменя под!.].]|1ълнителите си, в случай1. че предвар!1телно е посо,{'1]1 ползването на такива за осъществяванс

на дейността в обек1'а и при условие, че нови'ге подизпълнители о'гговарят на изискванията, о|1ределени ь

процедурата.

3.6.Аа заяви писп,|ено промяна на одобрения от ББ3!|Ф[итЁля 1'ехно.,т!о| ичен план за конкретно'го наса)кдение.

3.7.!а отка;'т<е да добие заявените от ББ3,|1Ф[и1-Ёля специал!{и асортименти дървеси}!а, при установе}']а

обективна невъзш1ожност за това.
:1.изпълн р!твлят е длъ)кен:
4.1.!а осигури присъс'1'вието на слу}(ителя си" регис1'риран за уг1ра'||}{яване на частна лесовъдска прак1_ика 1]

след!-{ите случаи:
(а) за полписване от негова страна на предавате]1но-приеплателн}1те про1окол!] за предаване на наса)!{денията;

(б) за полунаване !]а позво'пите.пните за се.] и на технологи1{ните плано}зе за добив на дървесина в тях в ]0-дг:евсг:

срок преди нача.,'!ото на изп'ь.[1нението на дейностите в съответствие с ()|тределения график по т' 4.15 и мг:нгтм1:пп 3

(три) работни дни преди започване на сечта;

(в) при }!звър|лване на проверки от ко|\,1петентн}| органи, след уведош1яв,!!!е за предстоя|ци такива;

(г) при освидетелстване на се!!ищата и съставянето на протоколи за това.

4.2.{а съз.таде необходг1мата организация и осигур}1 съответното 1ехн}'!({еско оборуАване за и.]вър||'ва}1с н:!

в'ьзло)кеното по договора! съглаоно декларира}{ото при г{роведег{ата г|ро|{сдура.

;1.3.!а прелстави на възложитБ,['! при скл!о!1ване на договора п}..!сп!ена информашия за вс|!|{ки .])ица. |{о}]то |дс

извършват дсй-тностите по договора. както и ']а настъп}1лите г!ромени в х|)да на изпълнен'{е на дейността.
.{.4.Аа извър111'.' 1(а[!ествег!о възло'кените дърводобг..:вни.цейности |1 да почис'г!.] сечища1'а по ука']а1{ия !-]

позвол!,|телни1'е за се!| на(|ин}1 и в определените в тях срокове.
:[.5.!а присъства -пи!{но или да осигури свой уп'ьлномощен представ1:'|е'[1 за пр};етт,|ане на добитата !]а вре\!енсг;

склад д'ьрвесина^ з2} което се изго'гвя и подписва двустра1-|ен предаватсл|1о-приет\|ателен прото!{ол за г|рие\{ане н:!

извършената рабо':'а.
4.6.!,а отсина само определените за се!{ дърве1'а по цялата площ от нас|!жденията в обекта !1 изв'ьрши възло\[]ите

дейности, съгласно одобрения технологи!!ен план за добгтв на дървесина за конкретг{ото наса)кдение' като нс]

оставя неогсечени маркирани дървета.

4.7.[а налрав|1 .}а своя с]\!етка предвиден'!те в технологичния план }]зво ]}{}'1 пътица.

4.8.!а поллъря{а за своя сметка извозните пътиша в наса)кденията от о,;екта. след с'ьг.пас)'ване }{а ['|ероприя'г!'!я'г'а с

възложитЁ,г!{. както и да съхранява горските път!.{|ца в съответс1в1{е с разпоредбите на ЁАРРАБА,\ч:1 о';

|9.02.2013 г. за защита на горски1'е територии срещу ерозия и !1орои и ('трое}к на укрепителни съоръ)!{е}]ия и др\'ги

нормативни ак'гове! като за целта спазва следни'ге из1{сквания:

(а) ла спазва изискванията на технологи!]ни1'е планове и указа!'1ията на сл}'я{!1те'|и-ге на длс7дгс по изпълг|е!!ие |![]

добива и изво1]а на повалената д'ьрвесина за недог"!)скане на уг1лътняван; на вла]к[{и и ш]еки почви, повреда и е|]оз!!я

на извозните просеки и пътища;

(б) при продъ'|1я{ително вло|]]ен}{ атмосферни условия завишена вл1!)|(ност. да преустаноБ!Б? 1]3[|1'"г!г!е}{ие'го на

горскостопа}!ската дейност' вкл}о!!ително след предписания на слу){(ители на А1_(,'А,г|(. както и при др}'г}|

предпоставк!], които дог1ринасят за допускане на повреди от ерозия и уг!-|1ът|{яване на по||в[,'!те;

(в) ла изгра)!(да за своя с[т|ет'|{а подходи. необходиц::: ']а усвояване 11а дървесинат?} в наса'(денията. съг.пасн()

технологич}]11я плаг!' като съхранява и опазва създадените г()рски г]ът!!|}!а до обекта. къде1'о се извършва сечта 
';

извоза.

(г) да съхранява и опазва хидротехническите съор'ь)|(ения и воички подзе\,|ни и надземни съоръ)кен|-'1я. на1\4иращи сс

в и в близост до насаж_1ения |а. включени в обек:а.
:1.9.!а разкройва :-тай_рашионално добитатадървесина. с оглед [|Флут1д31,"" на макси|\|ален обем ценни асорти]\,1ен'г!.1

по действатците стандарти за ка!{ество на дървесината (БА(/Ё\) .

;1.10.|1ри пост!!гнато споразу\,!ение' Аа добива заявените от ББ3,!Ф){и1сля специални асортип4ен'ги.

4.11.Аа не допуска }{араняваг!е }.!а стоящия дървостой по време н0 и3вь[|1]Б?не на дег'!г;остта по добив и 
''':]воз 

на

дървесина1'а.
4.12.Аа спазва !1зискван}]ята надействаците нормат!{вг|и доку[4е}|ти за'|'ехн1]ческа безопасност и охрана натруда !]

носи пълна отговорност при злополука с наст}{ от него лица.
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4.13.Аа не възпрепятства контрола по изпълнение на договора
необходима за осъществяването ш1у.

4.\1.Аа не предоставя на трети лица извършването на добива на

на договора' с изклю!]ение на посочените от него 1!од!]зпълн!{тел|']

4.15.Аа предава изпъл|_!ен|,1ето на възло)кената работа по граф:.;к и п,|ини]',1ални кол|]чества' както следва:

()бе;<;

ш 0т-цс:т по;тс:т:е:; ()пс: от;врп.т Ё{с

11 11 67д.68б.69а! 440 мт-] 4

,1.16.[1ри обективна невъзп/|о'кност за предаване на договореното |]о т. :|. | 5 кс'тличество дървеоина" !10рад!}

форсма:корни обстоятелства по смисъла п.*а $ 1. т.23 <.эт !опълнител:!и1'е разпоредби на Ёарелбата, воде11{}! ::()

невъзмоя(ност за работа в наса'кден1]ята, },13|1Б_г|!{итвля1' е длъ)кен да уведоми възложитЁ.)]! писмено в 3

(три)-дневен срок от настъг|ване на събитието и да прило}ки доказате'!с'] ва за това. Фбс-тояте.гтствата се о-гразява1 на

[!ясто с двустранен протокол. Б тези слу1|аи страни'ге подписват допьлнително с{1оразумение, с което уре)*(дат

настъпилите проп,|ени.

4.|7.Аа постави инфорш:ашионни табели по образеш в !'{асажденията, в които се извър|;]ва добив на дървеси!{а. г|а

основание чл. 52, &п. 5 от Ёарелбата.

4. 18.Аа спазва стр!]ктно и други изискван!1я на 3акона за горите и свързан1тте с него други актове, регламе1.{тг;ращ!!

опазването. с'гопанисването и ползването на гор11те, както и на действа!']|ите актове за прот}1вог|о?|(ар}{а безопас}{()с'!

в горите.

!![.сАнкцр!и и нвусто|:!к}{
5. €траните по договора не носят отговорност [] не дъл)кат неустог1к11 ]а пълно и'!}' частично не!1зг]ълнен[|е г![}

задъл)кенията си по него, ако то се дъл)ки 1{а форс\1а)1(ор!{и обс;с;ятелства по с\,|исъ]1а на { 1. т' ]3 стт

{опълнг.:т'елните разпоредби на Ёарелбата, уважени реституцио|-{ни претенции !{ непреодолиь|а с!'|ла 11 д1])г}!

обстоя1'елства' възникнали след скл}очването му, в резу.]1тат на !(оито неговот0 из|1ъ.]1нение е обек'г!1в}]()

невъзмо)кно.

6. възложитв"|{ят дължи на |13[!Б.[|!|!'|1Б!9 неустойка за виг:овно !.!еиз|1ъ']:нение г1а някое от

по договора, в следните случаи:

6.|. по т.2.1. до 2.3.-_ неусто!"1ка в размер, равен на гаранцията за !]зпълг!е1|ие на договора, преизчис.]!е1-{а з|1

съответното |!аса)(дение' за което възложитБ"г!9 не е изпълнил задъ,;жението си.

6.2. гтот.2.6. !]еустойка в размер на 10%о от стойността на услугата за добива 1|а неприетата отсе!{ена и извозсна

}{а вреь|енен склад дървесина.
6.3. 3а неспазване !]а определения срок по т. 2.7. неустойка в размер н;1 законната лихва върху дължимата сума за

срока на просрочието.
7. изпълнитР,лят дъл)ки на ББ3,т]Ф)(итЁля неустойка за вино}}!-!о неизпълнение на задъля{ен!,|ят.1 си по

договора' в следните слу!{аи:

7.1. по т. 4.1. неустойка в разь!ер, равен на внесената от него гаранц[1я за изпълнение на договора, преиз1|ис,]'1ен1!

за съответното насаждение' за което изпълнитБ/!-8 не е изпъ']1нил задъл)кението;

7.2. по т.4.8. неустойка в размер на стойността за възстановяване ||а нанесени'1'е повреди. осве[{ в €!1ут13р''''-.

когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора.
7.3.по т. 4.9. - неустойка в размер, равен на 307' от стойнос'гта на услуг|!та за добива на тази дървес}]на;

7.4. ло т. 4. 15. неустойка в размер' равен на 20оА от стой}{остта н11 ),сл)'гата за до6ива на неотсе!|е!-!ата |.'|

неизвозена на временен склад дървесина спря!\,|о грас}ика за съответло'!'о тримесе!!ие' и]!]ислена на база !1а ше!1а1а

на обезличен кубинен метър по договора.
8. 3а лруги задъл''!{ег|ия по договора. възложитБ-|!91 мо>ке да задър'(и в}{есената о.;' !-'13|1Б,[Ё]итЁля !'аран|1ия

за изпълнение като неустойка по договора. изпълнитв.]1ят г:е се освобоя<дава от отговор}{остта ']|1

възстановяване на ББ3,|]Фжитвля на реално претърпените от него в1]еди' в случай. че разп,{ерът на неуст'о[.':каз'а

не покрива същите, когато по-високият разп,!ер на вредите бъде установсн по съдебен ред.

9. възложитБлят не дъл'к|] обезщетение за на|{есег!и от !43|1Б]1Ё{|4толя на трети 'пица щети в резул'г!1'т !{11

изпълнението на пред[,1ета на договора. нанесените щети са за сметка н:т }43[]1э"|!Ё1{тЁля.

|у.пРвкРАтя вАн в }{А дог'овоРА
!'оговорът се прекратя ва:

и пр(']оставя на Б_Б3.г|ФБитЁля инфорппаг:г.:я.

дървссината' вклю!{ена в насах{ден!'|я'г1-}' г1редь!е!

:]]адъля(ения та с}!

\



10. ["!о взаимно съ|"ласие на стра|-!ите, изразено в писмег]а форма' вкл}о!{!!'телно !] пр!'.1 настъпване на форсп,та;корнгз
обстоятелс1'ва и пр'! ува)кени реституционн!.1 претенцг1и;

! ]. € т'тзтичане срока на договора;
|2. Фт ББ3,|1ожитвля с едностранно писмено волеизявле!]ие. без д:: дъл)ки обезп|етегтт.;е за пропус||ати |1ол']!.а.

|(огато по врем1е ;-та действие'го на договора се установи' че:

12.1. изпълнитвлят или подизпълнителите 1\|у вече не отговарят 1.{а някое от }-!зискваният'а на Б1'3,г|ожи1'вл'|
в резултат 1{а настъп|.!ла пРомяна в обстоя'ге;':с'гвата;

12.2..изпълнитвлят е подписал деклара[1ия с невярно съд'ьр)ка}_{!.1е :]ри прове}кдането }{а |(онкурса 1]а в'ь:]-пагаг1с

на дейността.
12.з. изпълнитвлят е допуснал неотсграним}] отклонен1"1я от опредс:1ени'ге с договора срокове" тех!1ол0ги'!|]'! 

']ка!|ествени показател!-.' за извър|1]ване на съответната дейнос ;" вкл|о!]ител}]о такива! доп),с!1а'т[1 ()'1

подизпъл н}1телите;

12.4. !ейността се извър||!ва от подизпълн!11'ели. които }*е отг()варят !-!&:|:]1!€(Б?Ё|]ята на чл' !8 о'':'Ёарелба_га:

12.5. в случаите по т. 1 .2.1 ло \ .2.4.;

12.6. |ри отказ от страна на |43[[Б,!!|{41Ё,г1{ да извър11|и добива на д'],рвесина. в случ.1ите на т. 1.1.9 от логовора.
след ка1'о ое!|та в наса'ф(денията е започнала' като :]аплат1.1 на !'|3|]Б.]1ЁитЁля само дейс'гвително ||звършена1'.;

дейност.
1з. възложит[,!1ят мо){е да прекрати договора с едностранно писмег!о уведомлен|4е' без да дъл}(и обезщетенис
за пропусна'г1] ползи' в следните олучаи:

1 3. 1 .3а не}1зпълнен'{е на гра(;ика за добив по т. :[. 1 5.

!з.].изпълнитвлят е дэпуснал отстран}.1ми о'гклонения от определе!!}'1те с договора технологи({н!] !1 качес1ве!.|!!

пока:]ател1.] за извър|]]ване на съответната дейност' вкл1о1{ително такива. допуснат1.1 от подизпъ.[|нителите, ко[]'то не

я(елае да отстрани за своя сметка.
14.изпълн|.1твлят мо)ке \а прекрати договора с ед}{остранн|) писмено уведог1,!лен!!е. в сл1.лай. !]с

възложитБ,!11 виновг{о не !.'зпълни задъл;'{{ението с!!:

14.1.по т.2.\ .и2.2':
14.2'по т' 2.3. - в срок по-дълъг от 30 днтт от дата'га на издаване }1а пъ|)вото г|озволително за сеч за наса}!{денг!е |]

обекта. Б тозгт сл1"иай страните не си д'ьл)кат взаи[4ни престац!|и, а ,]!1есената от }}13[1'Б,!Ёит|.ля гара}{ц[!я ].]

из|1ълнен!{е на договора, се възстановява в срок от 5 работни дни.

{опълт:ит'елнп разпорелби
1_5.1. [траните се споразумяха вс|{чки съдебнгт сг|орове \|е,!(]) тях.']а се разреш|ават от'коп|!1е1'енг[{}.]я с'ц п(

1\!естонахо)!{денр!е на седапището на 1[1 А|[ Б_пхово

15.\.1. 14зпълн}{те.]1ят [ава съгласието с}1 всички гэбстоятелства п!) }'|аотоя1]1ия д!)товор да могат да бъд:т;

установявани с наблюдение чрез техн!]!!еск!,1 средства. ко!.]то |]зклк}(|ват възможнс)стта за гтеточнс:; пог|]еш1Ё{(;

въз про из ве)кда н е на изс':бра:ке н ието и л о ка ш и ята на п,|ес'|'о г|ахо)1(де н ие'т'о

1 5. 1 .2. /[ок1/1\4е|-!тирането на резу.цтатите. получен[1 о1' *таблюденис г'(). са вещес1'вени д0казателства]. коит()
г]редставлява'г. !'!о не сап|о - кинозаписи' видеозаписи, звукозаг|иси, с[от,'тснимки и беля'зани пре]}[,1ети.

15.1.3. !4зпъ;|н},|телят дава изр}1чното си неотме!]и)\'1о съгласие, установсн0то п(] реда на 15.! .! . и 15.1.2. да што;ке да
се изпо'|зва като г'одно и неоспор''мо доказателство пред съд.
] б. ] . [{астоящия договор вл!1за в сила от датата на подписва[!ето му от с граните.

!6.2. Ёас'т'сэящия.цоговор ]\,|о)|{е да бъде измтенян в случа|.|те и по ре]1а '1осо!!ен 
в 3[ и подзако}{овите }1ормативн'!

актове. при на-пи!{ието на взаимно съгласие ме)кду страните. изразено в 1!исм!енаформа.

1 6.3. 3а неуредените в договора случаи се прилага'г разпорелби'т'е на бълг арското 'законодателство'

16.4. Бъзникна.]1ите спорове относ!.{о изпълнението, неизг1ъл}.|ението !|!::.] тълкуването на !_{астоящия договор се

ре|-1|ават чрез преговор}! }! взаим}|о съгласие ме}|(ду стра||ите. изразег!о в |1}.'сш!ено споразуме|{!-1е.
}{астоящият до_|овор се състави в два идентични екземпляра г|о еди!| за всяка от страните г1о него.

4
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