
договоР л} ;9
за възлагане на добив - сеч и и [{3воз на дървесина до времене|{ склад

| с' /' .--

!нес. .{7.'.{''1...э017г. в т'р. Блхово при директно вь:]лагане на основание чл.27. ал.1
от Ёаредбата за ус.т1овията и реда за възлагане изпъл!{ението на дейнсоти в горск}.11'е
територии - държав}1а и общинска собственост, [1 за полз1}ането !{а дървесина1 и недървесн}4
продукти' се сключи настоящр1ят дог'овор за възлагане ь'а . (с:бив на дървесина мех(ду:

1. ,,}оидп'' дт1 тш дъРн{Авно гоРско стопАнство ,,влхово''-"
представ"цявано от ин>тс. Ёиколай йитпинев, в качеството с!{ на директор, и [отка йванс;ва *

главен сче'говодител' Ё1'11{: 2016176540070. със седалище и адрес на управление: ]'р. Блхово"
об"г:. 9мбол' у]1. .,€ан €тефано" ]\р13, наринано за краткос г по- долу ББ3,г1ожи'гвл, о'г едн(-1

страна и

2. "тундн{Алвс ' воод, [[(: 12856|620, вг{исан в регистъра за търговски
дру)кества на Агенция по вписва|1ията, седалище и адрес 1{а управление: гр. Блхово, у",|.

,,€акар г!ланина" !\} 7, представлявано от ин:к.[ип!итър 1одоров |4ванов в !(ачеств01'о
му на }правител и наричан накратко изпълни?Р-[{. от друга страна при следт.{и1'е

условия:

|. пРвдмвт нА договоРА. сРок нА договоРА.
1.1. Бъзлагане на добив * сеч и извоз на дървесина до временен склад: изпъл}{итвл'{т'

се задължава да добие' извози. сортира и рамлира на временен склад дървесината. а
възложитвлят се задъл)кава да 11лати на ||43[1Б-|1ни гвля възнагра>л(де}{ие за добг:ва.
извоза. сортирането и рампирането на дървесината.

1.2. !ървесината по т. 1.1. е в оБвкт л! 1718 пФ!Ф1!€.1: 3б3 г,л;375 л, дървесен вт.тд:\б,
бб обем 1727 пл. куб.пт. ле)каща п,1аса, на териториятанатг1 дгс .,Блхово''.

1.3. Ёаса;т<денията вкл}очени в обекта се предават г|а изпълнителя с и.здаването на
11озволително за сеч и изготвяне на предавателно-прием-1теле}{ протокол. |1озволи.гелн01о
за сеч и т]ротоко'ца се изготвят в присъствието на физинеското лице с право на лесовъдска
практика по чл. 235 от 3[, който ги подписва.

1.4. €рокът за сеч и извоз - два месеца с]1ед издаване на позволителнот0 за се1т за всеки
един от подотделите.

1.5. (райният срок на договора е датата на освидетс'{стване на сеч}.1щето - до 31.12
2017г.

1.5.1 |[осочеттите крайгти срокове в 1.5 от настоящ]{я договор, следва да се счигат
продъл}{{ени при удъл)каване на сроковете за сеч и извоз, определени със съответни1е

',|1озволителни за сеч" при условията на настоя1]{ия /1оговор и равпоредбите на
.,Раредбата за сечите в горите".

|1. цвнА и нАчин нА плАщАнв. гАРАнция зА 1{зпълнвниш.
2'1. възложитвлят дъл)ки на изпълни'тЁля възнагра}!(дение за сеч. и3в0,].

сортиране и рампиране. както следва лв. без !!(| за куб.ш:.:

иглолистна дървесина _ нб, бб

Размерът на цеь{ата съгласно предло)кената оферта на ;.]:]пълнителя за обек'га е: 35403,50
лв. без АА[ /тридесет и пет хи.пяди' четиристотин три .1ева и 50 ст/.



2'2. {{ената по 1'. 2.1. се п-{!}1ца с-1е-] пр}.1к':1к)(тва{]е ца дейнос1'!{1е п() се1{та. изв()з;1"

сортира}|ето и ра1\1|11.{р'1}1с'го на 0тдс'ц{1111'е г1ар1иди !, г|редставяг{е на 11рсдава'ге]|г!(}-

приеш,1ателните про'гокол'.1 :]а тях. е)1(еш{есечР1о дс; 30-то чис']1()'

[1ротоколттте се съставя1'от ком!1сия в състав: дваш{а пр.]дставите.|!!т г]а т[1 ..д1'с Б'ттхог,'о"':

представ|1те"11 на }4зпълнтдте;т.ял ;

- 2.3. 11.тташ{ането на 1_1ената1 се

'9{.|'...т,.#.ц).,]'-А|'.{{..|"^.т*#.;; 
1вАш лъ

в:с: !э. }..5. /т. :8.[:,! [
2.4. Ако 11ри се1{та ил|.1 извоза 110 вина на }}43|1Б!ни'гв:15{ бъдат г1ова|ени и.]11.1 11овредс}1|1

11о 1{а!;ин, койт'о !1алага'т'1хно'го о1'с|1чане }1еь{аркираг]'] дървета- съп1ите се отси1]|г; 11

изв()зв.1т'с-;т }}43[1Б}[1]р1т'вля след \'1аркиране и из1'отвяне на необходим!ат'а докуме1{1а|1ия }1

се намалят от договорет{ата с настоящ'{я до['овор 11ена за ]1ттк1ц3.

2.5' Ако по време т]а сечта или извоза в резу_|| [ат на с:гтхийнрт бедствия бъдат пов&пе]]]!

илР1 повреде1111 }]емаркиран|{ дървета. по 11ачи}1' кол]то н11.'|1ага тяхното 0тси!|ане с'ьщите се

отсичат и извозват о'л' й31]'ьлнитв"|19 след маркира]{е и и:]!-отвяне на необх0диш1ата

документация и се за11лащат от възло}1{ителя по дог0ворен;11 а с настоя111ия договор [{е|{а.

2.6. [1реди скл}оттване на договора. }}4311Б-||ни1'влят :|редставя гара}1{;ия за из11ъ.,{не]]ис

в размер на\770'18 лв. /хптляда' седемст'отин и седемдесе'г "т!в. и 18 с'г"/ по банкова с},4е1'к.'}

тта ?[1А|€ ,,8лхово'' в ,,цкБ'А{ клон 9мбол, БАнков (Ф[: свсввс5Р; €\4Ё'{1{А
л&. вс58 свсв 9790 10в9 3911 00. (огато разь{ер1,1 на гараЁ!цу1я'\'а за участие се

припокрива с равмера на {'аранция'газа из11ъ.г!1{ение. гаран|1ия'та :}а учас'гие се трансформира

в гаранция за изпълнение.
2'7. въ'злож14тв'1я| освобо;т{дава гаран1][1я1а за из]{{э',]Ё9Ёй€ без да дъл]к}1 ]1ихвг{ {1;|

изпълнитвля в срс)к 0т три работгли д1|и след прие['{а1:е !|а |.1зв1,р111е]|а1'а работа гто т " 1 . ] .

от настоя|ц|1я до|'о1]0р и след освидетелс1'ване на сеъ{ищег0" освен ако сь1цият е прекра1е}1

{1о ви1{а на 143[{Б,11ни]'вля. \
2.8. възложитвля1 задър>лса гара!{|{ията за из|тълне!{!]е на договора. ако в процеса н[1

1{еговото изпъ'|нен!{е въз1{ик}{е ст10р ме)кду страните' който е внесен :]а ре|1]аваг{с о1'

ком11етентния съд'

111. пРпминАвАнв, нА соБстввносттА
3.1. Фтсечената и извозена дървесиг{а е собст'вет'{ост на }]_ьзложи'тьля.

1у. пРАвА и зАдьл}1{вния нА възлФ}!(!|1Б"!|$:
4.1. въ3ложитвля1 ипца право:

4.1.1. Аа осъществява текущ контрол 11о изпъ,|нение!о на настоящия договор" бсз ла
въз11репятства изпълнитвля за спа:]ването на гехнологичните из|1сквани'1 т|

правомерното извър1лване }1а дейнос'тите, като дава задъ.|1)кителни ука:]а}1р1я и г{ре|{орък!{ н'э

купувАчА при констатирани пропуски по изпълнег1иё тта възло}кената работа в ||ис\"!|--}|;!

форма.
1.1 '2. Аа издава разпорея{да\1ия за временно с1{ира1{с 14ли цялосгно прет(ратяване н:}

дейттоститс. свързан[1 с изпълнение на възложената работ;.. в след1|р{'ге с!1уча|.!:

а) Барттшеттия на 3|- или свързаните с }{его подзаконов!] т]орш1ативни акт()ве:

ь) !{еспазване изискванията гта действащт.1т'е ста1{д!1!]'г1{ за ка!1ество 1]а дървес'.1г!;]|т::

(БАс/вш);
с) Ёеспазва++е г!а изискванията на 33Б}1;
с) Ё1есгтазватте на пр0тивопо)кар1{!1'ге и друг[1 из1.тст{ван].|я;



е) 9бективтти при1{ини, свързани с реализа1.1ия'[а11а дъ]}весина:
1) Форсшяажорни обстояте-цства - природ}1и и стихлтйнгт бедс'г;зия.

4.1.з. !а спре временно изп'ь-цнение'1о на договора по време на бранния псриод на

определени със 3-[Ф! видове дивеъ1 в наса)кденията от обскга.
4.|.4. {а спре временно извоза на дървесина от наса);(денията до вреш{ен1-1ите склад{)вс

пр!.1 преовла}|{нег1и почви и условия. предразполагащи уврс}!{да{1е на горски'ге път!1ща.

4.1.5. {а заявява писмено на й3[{Б,[ни'гв-]1я добиването на спсциацни асор1'име{1ти

дървесина.
4.1.6. !а инициира с гтисмена пока!{а приеш1ането на извър1пена1'а 0т изпъл1{ит'в'|1'{

работата при налични количества дървесина на временен склад.
4.1.7. !а ттогтска от й3[{Б-|11{итвля за негова сметка да осъщес1'ви р1зпълнението ьт|1

определените в договора технологични и качествен!{ показате'ци ]1ри конста1]ира1{]1

отклонения.
4.1.8. {а пре:тло)ки на изпълнитвля допъл1{ителн(} споразуш1е{{ие за извър1шване на

добива на /1опълн}1телно инвентаризирани количества дървесиь!а в насажденията. т{ре.]1\'1е1

на договора. при наличие на обектив}{!.{ причини. удос!'с)вере}{и от ко\,{петет{т}1и орган1'.
н&цагащи промяна във вида на се!тта. Б този слгунай се запазват договорег1ите е]1инични
|1ени по сорти\{енти дървесина за съответното }1аса}{(ден!1(.

4 .2. въз ложитвля[ ип,т а следн ите :]адъл)кен ття :

4.2.1. !а предаде на ||'13[1Блни1-в.]1я или от1равоп.тощс|}о от него лице }-{ в присъствиет()
на лицензирания м{\' "1есовъд 1\{аркирани за сеч и с г|оло}](ег{}{ на терена граници (съг.пасно

Ёаредба ]']ч 8 от 2011 г. за сет{ите в горите) насажденият[;. вкл}очени в обекта, от коит0 ||1е

се добива дървес'1ната. |{редаването на наса)кдения'[а гто -т . 1 се извър1];ва с 11одписванет() на

двустранен предавателно-приемателен протоко-11 в ср{ )к до 1 0 д|ни от на!{а]|ото {]а

и:зпълнението на дейностите. съг.]1асно графика по т.5.2.16. и мртниптушт 3/три| )\тти прсд|{

започване на сечта. [{ри и:]разено }{е.11ание от стра}{а на изпъ'|||ит!.-'1я.
възложитвлят предава всички }{аса}1(дения, вкл1оче;тт; в обекта в 10-дттлевен срок ог
постъпване на искането.

4.2.2. !а предаде позволителгтите за сеч и утвърденитс технологи1]ни планове добив гта

дървесина за всичкр1 1{аса}кдения. вкл}очетти в обекта. едновреме|{но с подписване на
предавателно прие^'{ател}{ите протоколи по т. 1.

4.2.з. !а осигури на |43||ълнитвл9 проходимост на горските пъти1]ца в дър)кав]'!'{'}с
горски територии. осигуряваща първона!1€1'!1с!{ достъп до наса}]{денията и в}})е\4енн!.{1с

складове. вк.пючени в обекта.

4.2.4. Аа следи за правилното изве}кдане г{а сечта и извоза на д:ьрвесината. €т,[.]1[|€Ё()

утвърде{{ия технологи!1ен план. правилното й разкрогтватте по асортиме|{'ги. съг.;]асг!о

Бдс/вш' ка'го и за недопускане на повреди по стоящия дървостой. уплътняване }|а влая{ни |{

меки почви. г{овреди и ерозия на извозните просеки и 11ът}{ц(а.

4.2.5. /]а дава задъл)|(ителни указания и 11репоръки г]а изг{ъл|{ителя при конста1тиран11

г1ропуски по изпълне}{ие на възло)кената работа в писмена (;орма.

4'2.6. {а осигури свой представ!1тел за прие\{ане на ]{е['1ствително добтатото и |.{звозен0 г{а

временен склад количество дървесина в 3 (три)-д;:еветт срок с-1ед от{1равеъ1а о1'

изпълнитвля писме1{а покана и.]1и минимум веднъ}}( п,1есечно, за което се г1одл}{сва

двустранен предавателно-приемате]|ен протокол.



4.2.1. [а заплати на А3[|ълнитвл{ извъргшената работа. срещу издадена от него

фактура. в срок не по-късно о'г 30 (тридесет) дни, считано от датата на т+ейнотс;

представяне.вразмерипоначин.уговоренивнастоящиядоговор'
4.2.8. .[а разгле}!{да и у'гвър}{дава, при установена необходимост. |1ред'1о}т{сните 01'

изпълнитвля из\,1е!{ения в технологи1{ните планове за Аобив на дървес]'1на 0'г

насаждег! ията. вкл}очен!1 в обекта.

4.2.9. !а уведоми 143|{Б!нитвля писмено в 3-дгтевен срок от настъпва}{е на }!а

форсмахсорни обстоятедства (приролни и стихийни бедстр,р;я _ наводнения, ветровали и др.).

както и лри ува)1{ени реститу1(ионни претенции, водеш(и до невъз\'|ожност за работа в

насажденията, предмет на договора, и да приложи дока!']ателства за това. Б тези случаи

страните подписват допълнително с{]оразумение. с което .:'[€)1{/(ат настъпилите промени.

4.2.|0. [а освидетелства сечището в о11ределения срок" като отбеля'зваи констатираните

пропуски }1 нару|11е}{ ия лри изпълнение на горскос'топа!{ск {'1 дейности в обекта.

у. пРАвА и зАдьлжвния нА изпъ"|!Ё!{1Б'|!9:
5.1. и3пълнитвля1 има право:

5.1.1. !а изисква прие\4ането на възло}1{ената работа в договорените срокове.

5.|.2..{а полуни договореното възнагра)кде}{ие в раз\{ера и в сроковете' уговореь!}{ в

настоящия договор.
5.1.3. !а получ}1 необходимото съдействие за изпъл!1ение на работат'а (прелавагте гга

насах(дения'!.а, вкл}очени в обекта, получаване на позволителните за сеч. подписване на

приемателно-г1редавателни протоколи и технологинни':.)танове).

5.1'4. !а за|!{еня подизпълните-пите си, в случай. че е п.)сочил пред1]арител1{о пол:]ва{-|е1'|)

на так11ва |за осъщеотвяване на дейността в о'1екта. при условие- че нов}{те

подизпълнители отговарят на изискваъ1ията, определен]1 в процедура'га.

5.1.5. {а заяви []исмено промяна на одобренияо1' въз-|1ожитвля технологичен план }!1

конкретното наса)|{ден}{е.

5.1.6. [а отка)!{е да добие заявените от възлож14тР,]7я специап}1и сортиш1ент}'|

дървесина' при обективна невъзмо)кност за това.

5 .2. |4злълг{итвля] има следните задъл)ке}{ ия :

5.2.|. [а осигури присъствие'го на слу}!{ителя си" регистрира1{ за упра)княване на

част1{а лесовъдска практика по ч:т.235 от 3[ при изпълне!1ие на дей:тостите по настоящият

договор. за подписване от негова страна на предавате]1но-приештателните протоколи за

предаване на наса}{дет1ията' за получаване на позволите.1ните за сеч и на технологичт{ите

планове за добив на дървесина в тях в 10-дневен срок от началото 1{а изпълне11ието на

дейностите. посочен в графика по т.5.2.16. | в съо'тве'гствие с определе}{ия график з:т

изпъл1{ение и 1\,1и1_{имуш{ 3|три| цт;и пре/{и запо!]ване !{а сечта. }}4штето на слу)1{и]е'!я.

регистриран за упражняване на част}{а .]1есовъдска т]рактика по 'гл.235 от з|'" с

инхс. !имитър'[олоров }}4ванов' с удостоверение ш 587-4 от 26.03.2012 г. [{ри настъпва1{е Ё1а

смяна на лицето да се уведоми 3ъзлоясителя незабавно и да се г1редставят гтеобходи\'|ите

документ[1 /улосговерение за регистрация, издадено от 1'1А[. трудов до|'овор и справка о1

ЁА[[ за.т11{цето в 1'рид|{евен срок.
5.2.2. !а осигури присъствие1]о на служителя си. регис'грираг1 за у11ра)княване на частг{а

лесовъдска прак-1'ика, при освидетелстване на сечи|ца1'а и съставянето на конста'гив1{1]

протоколи за това.

5.2.3. Аасъздаде необходимата организащия и осигур1'] г1уя{ното техническо оборудване

за извър1пване на възло)кеното г!о договора.



!
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5.2.4. !а предс'гави на възложигвля при с|{]1ючване на д0говора т1исмена
информация за всички лица. които ще извър1пват дейнс;стите по договора. както и за
настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността.

5.2.5. Аа извър1пи качествено възло}!(ените дърво,{сэбивни дейности и да |]о(!ис1.!1
сечищата по указания в позволителните за сеч начини и в о11ределените в тях срокове. н() нс
по-късно от крайния срок на договора.

5.2.6. {а присъства.]1ично или да осигури свой упълнг)\:!Ф1{€Ё предс"{'ав}1тел за прие\4анс
на доби'гата на временен склад дървесина' за което се изготвя }1 под!1исва двус1ра1{с|1
предавателно-приемателен протокол за прие},1ане на извър|лената работ-а.

5.2.7. !а отсина само определени1е за сеч дървета |!;') {{9)1?[& пло1ц от }{аса)|{д(енията в
обе;ста и извър1пи възло)кените дейности. съгласно одобрегтия техно.]1огичен п.]]ан за добив
на дървесина за конкретното насаждение. като не оставя неотсечени \,1аркирани дървета.

5.2.8. [а лтаправи за своя сметка предвидените в техн()'цогичния план изв0зни пъти|[1а. в
случаите' в които възложитвлят не е предвидил средс1ва за това.

5.2.9. [а поддър)ка за своя смет'ка горските пътища към и в наса}1{денията от обекта.
след съгласуване на мероприятията с ББ3|Ф}{итР.ля" както и да съхранява горските
пътища в съответствие с разпоредбите 1{а нАРвдБА -}ц]]: 4 от |9.02.2013 г. за за1ци1а на
горските територии срещу ерозия и порои и строеж на \,крепителни съоръ)кения и други
нормативни актове уре)кдащи материята' ка'го за целта сп||зва следните из}1сквания:

а) да придвих{ва транспортните средства в горски територии' само г]о горск}]
пътища във връзка с изпълнение на възло)кенат;1 \'1у дейност. съгласно чл. 146. а].
1 от 3[:

ь) да спазва изискванията }1а техно.]]огичните п'!а| 10ве и указания.1а Р1а слу}{(1тте.]]ите

на [|€|[[( по изпъ.]1нение на добгтва и из]]оза на 11овалена1'а :]ъРвесина з!1

1{едот1ускане на уллъ'гняване на вла}1{ни и \4'-'ки почви. повреда и ерозия }ц
и:]возните просеки и пътища;

с) при продължително вло1пени атмос(;ертти ус-ц()вия - зави1шена1 в.]1а){ност. да
преустановява изпълнението на горскостопанската дег!ност по препоръка на
слу}т(ители на ![€/!/{(, както и при други п1)едпоставки. кои'го допринася1' .]а

допускане на повреди от ерозия и уплът}1яване }1а почвите и пътищата;
а) да изгра}1{да за своя сме'гка подходи. необходи\{и за усвояване на дървесината в

насажденията. съгласно технологи11ния пла1{' като съхранява и ог1а:}ва -

създадените горски пътища до обекта, където сс извър1пва сечта и извоза'
е) да съхранява и опазва хидротехническите ст,оръ}|(ения и всички подземни и

надземни съоръжения' намиращи се в и в близосг до наса}кденията. в|(л}очени в
обекта.

5.2.10. !а разкройва най-рациона_'|но добтттата дъфвесина. с оглед получава}{е на
максима'|ен обем |{енни асортименти по действащите ста]тдарти за качеств0 Р{а дървесиг1а-1.1}
(Бдс/вш).

5.2.11. |{р, постигнато споразумен[1е. да добива заявените от възложи1.|].]]'т
специ ацни асортименти.

5.2.12. !а не допуска нараняване на стоящия дървостой по време на извър1пване на
дейността тто добив и извоз на дървесината.

5.2.1з. !а спазва изискванията на действащите норп{ативни документи :}а 1'ехни1]еск.1
безопасност'и охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от не[0
ли1-{а.



5.2.14. {а не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и 11редоставя 1]а
възложитвля информация' необходима за осъществява1[1ето му.

5.2'15. {а не предоставя на трет!{ лица извър1лв.11{сто на добртва }{а дървесината
вкл}очена в насажденията. 11редш1ет на настояш]ия догово}). с изкл}очение на 11осочените о'|-

него подизпъ.']1нители.

5'2.|6. Аа предава изпъ.11нението на въ1]ложената ра(тс;та по трип{есечия и ш11{}1има'1г]и

количества. както следва:

оБвкт

лъ

|! одотде"ц 1римесения

! п 1п

1718 363 г',л;

375 л

5.2.|7. [1ри обективна невъзможг|ост за предаване на договореното по т. 16 количеств()
дървесина. поради форсмаэкорни обстоятелства (г:ри;тоднтт и ст'ихийни бедствия
наводнения^ ветровали и др.). водещи /]о невъзмо}1(г10ст за работа в }!аса}т(денията'
изпълнитвлят е д]тъжен да уведоми ББ3]|0житв.,!я писмено в 3-дневен срок 0.г
настъпване ъта събитието и да прило)ки доказателства за това. Фбстоятелс.{.вата се отразява1-
на място с двустранен протокол. в тези случаи ст!]аните под{]исват допъ]|ните-ц]{о
споразумение. с което уреждат настъпилите промени.

5.2.18. !а постави информационни табели по обр;;з..ц в наса)!(де}1ията' в които се
извър1шва добив на дървесина. на основание чл. 52, ац. 5 слт Ёаредбата за условия1]а и реда
за възлагане изпълнението на дейности в горските терр11'ории - дър)кавна рт обгл-1иттска

собственос:'' \
5.2.19. !а спазва стриктно и друг!1 изисквания на 3акопла за горит!. 1| свързаните с 1{е!-о

други актове, регламентиращи стопанисва}|ето и пол ]}ването на горите' как !'о }1 н|1

действащите актове за противопо)карна безопасност в г0р|{.|.е.

у1. съоБщвния
б.1. Бсички съобщения и уведо\'1ления. вкл1о!{ително 1{ за разваляне на договора, ш[е-сс

извър1шват в писмена форпта (препоръна]{а пош(а. факс. е-:':та|1. на ръка в де.)|оводството на
тп ,,дгс Блхово'' или устно съгласно ч.п. 6] от А|1().

6.2. [\ри !тромяна на адреса за кореспонденция 1{а няко'1 от страните г!о д0говора. същата
е длъ)кна в седештдневен срок да инфорштира другат0 €?!0.н;1.

у1{. сАнкции и нвустойки
7.1. €траните по договора не дъл}кат неустойки за неи']пълнение на задъл}ке|1иятаси ]1о

настоящия договор' ако то се дължи на с!орсматжорни обс:'оятелства, ува:{{ени
реституционни претенции и непреодолима си]!,а и друг11 обстоятелства. възнр1кна.'{и с_пе;{
скл}очването на договора, в резултат на които }{е] овото изпълнение е обект.игзнс;
невъзмо}кно.

7.2. възл0житвля1 дължи на }43[[Б-г{ни1'вля не.,,стойка за виновно г{еизпълне||ие
на }1якое от'задъл)ке|1ията си по настоящия договор. в сле]{т{р1те случаи:

7.2.1. Ёеустойка в размер' равен на гаранциятаза изпъ11|{ение 1{а договора. |!реи3ь|ислена]
за съответното наса)кдение. за което възложитвля т{е с |.{:]пъл}{ил 3адъл)1(ението с!1:



{

]-2.1.1. по т.1-2.1. - да предаде гта }}43[{Б-|{нитвл'! с предава1'елно - приемате.]1111]
протоколи наса}|{денията! вкл1очени в обекта, маркиран|.1 за сеч и с полох(ени на терена
граници. съгласно Ёаредба ]х]ч 8 от 2011 г'. за сечите в горите, водещо до т{еспазване {.та

определения по чл. ?. ы'л.2. т.16 график за изпълнение.
7 -2.1.2.по :'.4.2.2. - да предаде 1{а излълнитвля [оз1]олителните за сеч и утвърдените

технологичт{и планове за добив на дървесина за всички писмено заявени от
изпълнитвля насах{дения' вкл}очени в обекта, едновременно с подписване }|а
предавателно - приемателните протоколи за тях'

7.2.1.3.по т.4.2.3. - да оси['ури на изпълнитвля първоначацен достъп до съо1'ветни1.е
наса)кдения и временните складове. вкл}очени в обекта" в срок до 30 дни от дагата на
издаване на първото позволително за сеч за тях.

7.2.2.3а неспазване на 3 (три)-лневния срок 11о т.4.2.6, - за осигуряване на г]редставите.1[
при приемането на действително добитото и изво:]ен(1 на време}{ен склад ко..г!т.1чес,'во
дървесина след отправена от 143[1Б,|1нитР'ля пис\'{е|]а покат{а или ш1иниш'уш{ веднъ)т(
месечно _ неустойка в размер на 10оА от с'гойността на услугата за добива на нет1рие1.ата]|
отоечена и извозена на временен склад дървесина.

7.2.3.3а неспазване на определения срок по т.4.2.7.за заплащане на извър1шената ()т
и3пълн!4твля работа - неустойка в раз\{ер на законна'1а лихва върху д.ь..|1}1(ип{ата су\{.1 за
срока на просрочието.

7.з. изл'ьл|1итБля| дълхси на ББ3,г1Фжитвля не,'стойка за виновно неизг1ълне;{1.{е
на задъ.]1}1(ения'1'а си по нас1'оящия договор, в следните с.|]у!|аи:

7.3.1 .3а виновно неизпълнение на т.5'2.1. от настоящ[|я договор, водещо до неспазване
на определения по т.5.2.16. график за изпълнение - неус_т'ойка в раз^'{ер. равен на внесе1_]ата
от й3[1Б-|{\1итР.ля гаранция за изпълнение на договора.

]'3.2.3а виновно неизпълнение на определения по т.5.].16. график - неустойка в размер.
равен на 10оА от стойността на услугата за добива }1а неотсечената и неизвозена Ё{а
временен склад дървесина спрямо графика за съответното .гримесечие.

7.3.3. [{ри неспазване нат.5.2.10 - неус'т'ойка в раз\{ер. равен на 30 7о от стойност1.а н;1

услугата за добива натази дървесина.
7.3.4.3а виновно неизпълнение на задъл)кенията по т.5.2.8. - неустойка в разм-р*,*

стойността за възс1'ановяване на нанесените повреди! освсн в случаите. когато ги отстра1ни
за собствена сметка в срока на действие на договора.

].з.5. 3а виновно неизпълнение на други задъл)кс.}{ия по д0говора от стра}{а на
изпълнитвля, възложитвлят може да задър:л{и внесената от него гаранция :].1

изпълнение като неустойка по договора. изпълни !'влят не се освобо:кдава о-г
отговорнос1'та за възстановяване на възложитвля 1{а реа''1но претър'1ените о.г не1 0
вреди' в слуиай. че размерът на неустойката не покрива същите.

7.з.6.възложитвл91 не дълх(и обезщетение за нанесени от изпълнитРля на трет!!
лица щети в резултат на изпълнението на предмета на 1оговора. {_{анесените 1цети са за
сметка на й3[1'Б]{ни1' Бл я.

у1|!. пРвкРАтявАнв нА договоРА
8.1. Ё1астоящият договор се прекратява:
8.1.1. |1о взаиш1но съгласие на страните. изразег{о в писмена форма. вк.]1к)чително и |]р!]

настъпване на форсма}1{орни обстоятелства и при ува)кени реституционни 1!ретенции;
8.1.2. с изтичане срока на договора;
8.1.3. Фт възложитЁля с ед}'{остранно писш{ено вс)леизявление' ко1-ато по вре\{е на

действието на договора ое установг|, че:

8.1.з.1 излълнитвлят или подизпълнит'елят ве(те не отговаря на някое о1.

изискваниятана възложитвля в резултат на настъпила 11ромяна в обстоя'1елствата;
8.1.з.2. изпълнитвлят е подписал декларация с невярно съдър)ка11ие. във връзка с

възлагането гта дейността;



8.1.з.з. из11ълнитвлят е допуснац неотстраними отклоне|]ия от ог1ределсг{,.11-с с
до{'овора срокове! технологични и качествени показате,|и за извърш]ване на съответната

дейност' вк']}очително такива" допуснати от подизпъл}{ител'|;
у! 8.1.з.4. ]]ейността се извър1пва от поди:]пълнит'ели, кои'| 0 не отгот]арят на 1{з}1скв[1ния1-'1Ё
[ тта чл. 18 от Ёаредбата;

8.1 .4. в слунай. че страните не п0дпи1пат допъл1{ителн() с|1ор:вумение в срок до 3 1.12. на
текущата календарна година,

8.1.5. в слу'тай. че изпълнителят не представи актуал}|зираната гаранция за изг1ълнег|1{е
на договора;

8.2. възложитв./1я1 мо:ке да прекрати договора с е.'(ностранно г[исмено уведо\{ление"
без да дъл}1(и обезщетение за пропуснати ползи. в следни1с случаи:

8.2.\ . !{огато в процеса на изпълнение на догов0ра констатира отк]!онения Ё{а

изпълнението от определените с договора технологи1{ни и качествени показатели з|1

извър1пване на дейността, като заллати на изг|ълнителя са,{о реално извър1пените дейности.
8.2.2. 3 случ3ц1е по т.4.1 .2.

8.з. изпълнитР.ля1 м:оэке да прекра1.и договора с е/[}!остранно писп,{ено уведомле1{ие.
в слунай. че 3Б3-]1ФжитР.лят не изг]ъл}]и задъл}кен!{ето си :-;о т.4.2.1 - т.4.2.3. 0.|.

настоящия дог.овор.
8.4. изпъл|1итЁля1 може да г1рекрати договора с е;(ностран}{о писш{ено уве]10\,{ле|-{ие.

в слу'тай. че ББ3,|1Фжитвлят не изпълни задъ.]1)кениет(} си по т.4.2.3. от дог0вора в с]]о|(
по_дълъг от 30 дни от датата на издаване на първото 11озволително за се11 за наса}1(дение т3

обекта. в този слунай страните не си дължат взаи\{г{и преста]1ии, а внесената 01.
14зпълни"\'Бля гаранция за изпълнение на договора. се възстановява в срок от 5 рабс;т'ни
дни.

|х. дошълнитвлни РАзпоРвдБи \
9.1 . Ёастояп{ият договор влиза в сила от да1'ата на подг!|{сването п,1у от страг|ите.
9.2. |1астоящият договор не мо)ке да бъде изш{енян. }4зменеттття и допълнения в

настоящия договор могат да се правят само с допълните.]1г1о писмено ст1ор&}умение /анекс/
по реда на Ёаредбата. подписано от двете страни.

9.з. €траните по настоящия договор ще ре1шават въз|{икн;ш1ите спорове отг1осн()
изпълнението п'{у в А}х на добра воля" чрез преговори и вз|1!{п'1но съглас}{е ме)кду стран1{те" ;|

когато такова липсва съгласно законодателство'го на Репу,.;лика България.
9.4. €траните ш{огат да променят срока на дог0вора, ако това се {}алага в резу']таг {|;1

непреодолима сила.

9.5. [траните могат да нап{алят договоренит'е цени в 
'{нтерес на Бъзло>тси.геля и|или !ца

проме}1ят договорените цени' ако има изменение на държавно регулирани цени.
9.б. [1редложението |офертата| на изпълнителя е неразде!тна част от д0говора.

Ёастоятцият
страните.

еднообразни скземп.]1яра- по еди{{ за

въз'{ож

[-л.сче гово_]ител: А
{

|\ .Аванова.

/и н/к.!. }4ва?о-в


