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договоР лъ ??
за въз.]1ага}!е }[а добив _ сеч и и !{звоз на дървесина до временсн склад

^ 
! 2.\/'

!нес. "!'|.,.0:1...2$17п-. в гр. Блх0во при д1.,рект1{о ьь']лагане 1{11 основание чл.27. ал.]
от наредбата за условията и реда за възлага1{е изпъл||с}{}1ето тта дет!гтсоти в горскитс
1'еритории - дър)кавна и обтцинска собственос]т, и за полз!]аг1ето на дървесина и не/1ървесн!.]
продукти' се скл}очи настоящият договор за възлагане на .1обттв на дървес!.!на мех(ду:

1. ,,[оидп'' дп тг! дъР}{(Авно гоРско стопАнство ,,[лхово,'-
представлявано о'г иняс. Ёгткс::лай \4игшинев. в ка1тествотс си на директор и 1отка 14ванс:ва

главен счетоводител" Б[4(:2016176540070^ със седалиш{е и а21}]сс на )'прав.11е1{ие: гр' Б]тхстг'ц';

обл. 9мбо"п. у.ц. ..[ат; [тефатто" .}\с13. гтаринано за кратк0с : по- долу 8'Б3|0жи1'[1)|. о г .:]1:!|

страна }'{

2. '-мАРкони !'Руп лвс'' в0од' [!4(: 20311096(}. вписан в регистъра за търговс!(|.1

друх(ества на Агенцртя по вписваг!ията. седалище и ад[)ес на управ'{ение: гр. |{ловдрлпз'

рал!опл }Фэкен, бул. ,'Ал.€таппболийски6' лъ 50, е'п'.4, ап.10, представ-г!'!ва}{о от |]ег:к;,:

11иколова Бангеева в'качеството й на }правител и нар'1!]ан накратко 1.4зг|ъ]]ни]Б-||. о:

руга страна при следните условия:

1. пРвдмшт нА договоРА. сРок нА договоРА.
1.1. Бъзлагане на добив - сеч ].1 извоз на дървесина до временен склад: изпълнитв']'| г

се задължава да добие. извози. сортира и рампира 1-1|] времене]] склад дървеси1{ата. :]

възложитвлят се задъ.пжава да п.ттати на 143[|Б]{ни !'вля въз!;агра}1(дение :]а :]'об!1в!1.

извоза' сортирането и рампирането на дървесината.
1.2. !ървесинатапо т. 1.1. е в оБв,кт м 1719 подотдс'11: 371 в,г, з!, дървесен вид: нб,-бб

обем 2065,00 пл. куб.м. ле)каща маса, на територията на 'т; 1 дгс ..Блховсэ".

1.3. 1-{аса>тсденията вкл}очени в обекта се ]1редават |'а и:]пъл1{и1'еля с издава1|ето н.1

позволително за сеч и изготвяне на предавател}'!о-приеш.{'}те.]1ен про]'окол. 11озволр:т'е'{[}1.)т()

за сеч и протокола се изготвят в ]1рисъс'гвието на физинеското л[{11е с 11р:1во |1а .]1есов'ь,{;к;;

практика 11о чл. 235 от 3|'' който ги подписва.
1.4. €ро;съ"г за сеч и извоз - два ]\{есеца с:1ед издаване на] !1озволително1'о за ссч

един от подо'гделите.

1.5. 1{райн!.{ят срок на договора е датата на освидетс:!стване на сенището * до 31.|2.
20|7г.

1.5.1 [1осо.тените крайни срокове в 1.5 от настоящ!1я договор. следва да се с!тита|

г]родъл}1{ени при удъл}т{аване на сро1(овете за сеч и изв()з' определени със съотве'тн'{'1 с

,,|1озволите;тни за сеч" при услов[1ята !{а 1{астояш[|.|я договор и разпорелбите н'!

,,Ё{аредба'га за сечите в горите''.

||. цвнА и нАчин нА плАщАнв. гАРАнция зА изпълнвнив.
2.1. въз]!ожитвлят дъл)ки на изп'ьлни'тв'{я възнагра}]{дег1ие за сеч. из]3оз.

сортира}{е и рампиране, както следва лв. без !![ за куб.шт.:

иглолистна дървесина - яб, бб

за всс}(!!



Разштерът на цената съг.1асно предло}|(е1тага оферта на 11']!1ъ.}1н!1те.,!я за обект:т е: {23-32'5{}

лв. без !!(| /нет'л{р|.!десет и две хиляди' триста тр!!десе] [{ два лева !! 50 ст/.

2.2. 1-{ената по т.2.1. се п.[1аща сле}( пр1{к-=1}очва}{е:.та дейнос'г].{те по се!]та- !'1зв(}'!;-}_

с0р1ира}1с-|_о !1 раш1пира}{е1'о на о'где.]]!{и'гс 11арт1.{ди !, 11редсгавяг|е на г|редава1с.]1{!('*

приеп,1атслн|.1те протоколи за тях. е)1{еш{есечно до 30-то 11ис,!0.

[1рот'околи1е се съставят от коп'{!.1сия 9 €|{ €'10Б] двама пр.'цстав!{тели на тп ..дгс Б:гхс',вс;":

представитсл }| а 1'1зпълнителя;

. 2.]. [1лашацс':о на цената сс _извършва !!0 банкц''в път- в б::::к;п

)г:.ьц.['р.и!];...Б'уз.Би.(:ц.(-, шАш м -н'*3*,йз(с..&.Ё 
9р.Р/{5*'$.3.|1.+..р."."..

вгс, .|ч).Ё(-.н.ъЁ1 Ё

2.4. Ако т1ри се1{та 
'4.;1и 

и:]воза пс) виг{а тта |43[1Б|нитв,1| бъдат повалени и]|!1 повреде1]!1

по начин. тсойто налага тяхното отси11!1не немаркиран|1 дървета. същи'ге се о'гсич];1'| }]

извозва1' от ]43[1Б]|нитБля след \4аркира}|е и изготвяне на необходи\{ата докуп,1ента11ия !1

се намалятот договорената с настоящия договор цена за д*:бив.

2.5. Ако по време на сечта и-|ти извоза в резултат на с:р;хийни бедствия бъдат !това-|с!{{.т

или повредени не\1!аркирани дъ}')вета" по начин^ кор]то Ё[:]![1[1 тяхнот() отс1{{тане с},!ц}т'{'с сг

отсичат и !,1:]в0']ват о'г {{43[|ъл1'1итвл-! с.;те:ц \'1аркира|;е и и:]}го'гвя1]е на г{еобхсэ;1иь';:.тт;:

докуш{ентация и се заплаш{ат от въ'3ло}кителя по дог0воре!]:!гас 1{ас]'гоя|11и'1 дог0вор ]1ен11.

2.6. [1реди ск.]!]очване на договора. {4311Б,[ни'1'влят ,|редставя гаранция за изпълг{ег1ис

в раз\,1ер па211 6,63 лв. | 0ве хшля0н, с;по !! !!!есп1на0есспа.г!ев0 лв. уу 63 спо,| гло б:тт:лсс.>ь;;:

сш1етка гта 1|[ А!-€ ,,Блхово'' в ,,цкБ'' А{ клопл 9мбо.;" БАнков (Ф/{: 0[[ББ65Р:
с\4вткА "м. вс58 свсв 9790 10в9 3911 00. 1{огато раз\:1ерът }{а гаранц{{ята за участ1]с сс

припокрива с раз\,!ера на гаранция'га:]а изпъ"г11{ение. гаран!{}.1ятаза участие се трансфор\|!1}1!]

в гаранция за изпъ.]]нение.

2.7. възложитвля| освобо;т<дава гара11|{ията за и:]']ълнение без да дължи ]|ихв}1 н1-]

изпълни'гвля в срок от три работни дни след прие\,тане на извър|{1е]|ата работа по т. 1* .

о1'настоящия договор и след освидете.]1ства}1е 1{а сеь]ипдег0' освен а{(о съ1цият е прекрагс1|

по вр1на на ||43|1Б-[{нитР.ля.

2.8. възложитвля1 задър>тса гаранцията за изпъл1{е|11'|е т!а догов()ра. ак0 в 11р()цеса }];-1

неговото !|:]пълнение възникне спор ш1е}1(ду страни'ге. кс;йто е внесегт за ре111аваЁ{с с1

компете}{т}{ия съд.

1|1. пРпминАвАн[ нА соБствпносттА
3.1 . 0тсечената и извозена дървеси}1а е собственост на 3-ьз./!ожитвля.

1у. пРАвА и зАдъля{шния нА вьзлФ}{(|{1['т[*:
4.1. възложитвлят има право:

4.1.1 . Аа ос'ьтцествява текущ контрол по и:]|'1'ьлне1{ие !'() на нас1'ояп1ия договор. бе'з :т;э

въз11ре]1ятс1'ва 14зпълг{итвля за спазването }1а 'гехно.,1огичг1ите из1{сква}{ия 
'1

право\,1ерното и']вър11|ване на дейтлостите. като дава задъля(и'ге.!!ни у|{азан1.1я и препорък{.'| }{;1

купувАчА ттри конс'гат'!рани пропуск1{ по |4з|1ъл1-{ен}|е на възло}(ената работа в |1ис}{с1{;;

форма.
4.1 .2. {а издава разпорех{дания за временно с11}тра}]с или цялостно прекратяване на

дейностите. свързани с изпълнение на въз.,1ожената работ::" в сле]1ни1'е с.]1учаи:

а) {{аруштения на 3[ ил|-{ свързаните с него подзаконов'-1 1;ормат1.1вни актове,

ь) Ёеспазвагте изискванията на дейст'ващите станда]]:и за качество на дървес}.1на'|;1

(БАс7вш):



{=

Р

с) Ёеспазвагте на изискванията на 33Б}1:
0) }{еспазване на противопо}1(арните и други р1:}искван!1я:

е) Фбект'ивни причин}1, свързани с реа-цизац{'1-ята г;а дъ|)веси!{а;

1) Форсмажоргти обстоятелства - природт{}т т': стртхир]н:; бедствия.

4.1.3. {а спрс вреш{е1{но изпълнението ]-]а договор2:| [1о ]]ре\,{е на бра'тния г]ерио;( 1{:-1

0пределе1|и със 3-||Ф!, видове диве!] в наса}{денията от обскта.

4"1 .4. !а сттре вреш{енно [1звоза г{а дървесина от ,393;;;'1€Ё}!ята дс) временните скл[1,|10в['

при преовлах{не}1и почви и условия. предразпо"цагащи увр'х{дане г{а горските пъти|]{а.

4'1.5. !:: заявява писмено на {{43[1Б!г1итвля добиването на специал|1и асорти]!1е}|т}!

дървесина.
4.1.6. !а инициира с 11исмена ||окана 1'1риемането на 1|]върш1е}{ата от }43[[Бл|{14ть11я

работата при 1{алич}1и коли!тества дървесина на временен склад.

4.1.7. !а поиска от й3[|Б/!нитв"|1я за негова сметка да осъ1цестви изг{ълнението на

определените в договора технолог'1чни и качествен]' показатели при конс'гатира}]!'1

отклонения.
4.1.8. !а предло)ки на изпъ'1нитвля допъ]|нителн(' споразуменр1е за извър|лват]е н;]

добива на допълнително инвентаризирани количес'гва дървесина в наса)(денията. ||редь{с!

на договора. при н#ичие на обективни причини. удос ]оверени от компе'гентни органр;.

налагап{и промяна във вида на сечта. Б този с"пу.лай се ]апазват договорените е.|{ини1}!|1{

цен1] по сортиш1енти дървес1{на за съответното наса)кдени(--

4.2. въз.,]ожитвлят има следни'1е задъл)1(ения:

4.2.1. Аа пре:даде на й3[1Блнитв-,|я или оправс)мош1сг!0 от г{его ли1]'е и в 1-|рис'ьств!]е1(]

}{а лицензирания п,1у лесовъд марк1{раг{и за се1{ и с п0.]1о)1(с1{и на терена гра}{!111и (съг'п:1с;;с''

|{аредба,\]р 8 от 2011 г. за сечите в горите) насах{де[{ията]- вк]1то!тени 1] обекта.0т кот]т0 ||{с

се д{обив:т д1)рвесината. [1редаване'го Ё]а наса)'кденията г1о :. 1 се извър|шва с под111'1сване1_о [}а

двустранен предава1'елно-прие\{ателен протокол в ср{)к до 10 дг{и от }]ачаг1ото \на

изпълнението на дейностите. съг'1асно графика;то т.5.2 16. и шдигтимушт 3/три| дни г{ред!!

за{1очва1]е на сечта. ||ри изразено )]{е.]'тагтие от страна на изпълн{41'в",1'}"

възложитв-}!ят предава всички наса)1{дения. вкл}о!{е;ти в обекта в 10-дневегт срок о1

г1остъпване на искането.

4.2.2. Аа предаде позволителнитеза се!{ и утвърденитс технологич1{и планове добив;та

дървесина за всички насаждения. вкл}очени в обекта. едновременно с г1одписване на

предавател}{о приемателните протоколи по т. 1.

4.2.з. !а осигури на }}43|{Блг1итвля [роходимост н.1 горските пътр{1ца в дър){ав{||{1'е

горски територи!.1. осигуряваща първоначапен достъ|] до наса)1{денията 11 вре}'{ен111'11'с

складове" вклк')чени в обекта.

4.2.4. Аа с'цеди за правил1]ото изве)кдане на сечта р1 извоза на дървеси}1:1та. с'1,г_|!ас1]()

у.гвърдения технолот'ит{ет| план. правилг|о1о й ра:зкро!тване 11о асортиме}1'ги. съг.]!асн{}

Бдс/вш. к[11'о и за недопускане на п0вреди по стоящия дъргзостой. уплътлтяване г{а в"]1а)](}|и !]

ш{е1{и почви. повреди и ерозия на извознт'1те просеки и път1|1ца.

4.2"5. Аа дава задъл)1{ителни указания и препоръки г'а !1з11ъ.]'1нителя г]ри коь1сгати]][1!{}'|

пропуски т10 изпълне}{ие }]а възло)(ената работа в пис\,1ена (;оршта.

4.2.6. !а осигури свой представител за прие\,{ане на де}1с'гвите"цг{о добит'о'го и извозено г!а

временен склад количество дървесина в 3 (три)-д;;евен срок с.|1ед отправе1-]а о'1

изпълнитв"]{я писмена по!{ана или \{иниму\'1 веднъ)1; \{есеч]{о. за което се под1!исва

двустранен предавателно-приемателен проток0]т.



4.2.1..{а заплати на {43|{ълн14т[л9 ттзвъргпе11ата работа. срещу издадена от не](}

фактура, в срок не по-късно от 30 (тргт:есет) дни, считано от датата на нейнотсг

представяне. в размер и по начин. уговорени в нас'гоящия '1о{'овор.
4.2.8. ]{а разгле}!{да и утвърждава, при ус1'ановена гтеобходимост" |тредло)!{ените о'|'

р1з1]ъл}1и1'вля 1.{змене}{ия в техно.]1огичн!{1'е пла}1с]3е за добр;в на дървес|1{{;1 с;

наса)кденията. вкл}очени в обекта.

4.2.9. ]{а уве21оми й311Б!н1,11'вля писп,1ено в 3-д;,свен срок о'г настъг!ва1не !];.1 !]!|

форспла;т<орлттт обстоятелства (приролтттт и стихийгти бедстт;гтя - наводг1еЁ!ия' ветрова"||}'| и ;1|)"}"

както и при ува}!(ен1! реституционни ]третеР||{ии. водеп|}! до невъзп'!о}кнос'1':за 1'табс;г;:з

}1аса)1{де}1!{ята. !]ред\1ет на договора. !т да прило}|{1{ док|, зателс'гва за това. Б тез;-т с]1\/[{'}}'

страните 1]о]_1п1{сва1'допъл1]и1'е.}1но споразу\'!ение. с което '. ре}](д;1'г }{ас1'ьг1и,1ите прош',1е}!и.

4.2.|0..(;т с.;сгзиде1'е-11ства сечището в ог{ределе}!ия срок. гса'го отбе'чязва и коЁ1с'гатиран|',1'|]

|1ропуски и нару|11е}{|1я лри изпълне11ие на горскостог{ансьгт дейности в обекта.

у. пРАвА и зАдълж{в,ния нА изпъ"г[}{!{[Б,"[9:
5.1. изг]ълнитвля] ипта право:

5.1 . 1 . !а изисква приемането на възлоя{ената работа в д|от'оворент,1'ге срокове.

5.1 .2. !а пс';"гтуни договореното възнаграя{дение в раз\!ера и в сроковете. уговорен!'1 в

настоящия договор.
5.1.з. /]а полуни необходимо:'о съдейств}1е 3[1 |.13|1Б,!:1ение на работата (ттредаване на

наса)1{денията. вкл}очени в обекта. получава!1е на 1тозв()лител|-1ите ']а се1!. 1]од|'1ис}]аг{е н:1

пр].{еш{ател1-{о-предавателни про'гоко.]1и и технологични 1.'танове ).

5.1.4. [а заменя |1одизпъ.}1нителите си. в с-|1учаЁт. че е п.)сочил предвар{'1телно по.1]зва111]1{]

на такива за осъществяване }1а дейността в 0!1['кта. при )'с.повие. че н()}|!т !с

подизпълн|4тел11 отговарят }{а изискванията. определен]1 в прот{едур:1"га.

-5.1 .5. .{:т :заяви пр1смено промя}1а на одобрения о'г въз.]|0житвля 'гехн0л0гичен г1"п.1г|{,-1

конкретното наса}кде1_1ие.

5.1.6. /{а 0'гкаже /\а добие заявените о'г въз"}{о}({4тР'ля спе|1иа|ни сор'гим|е111'!{

дървес1.1на. при обект1'1вна г1евъзмож[{ост за'това.

5 .2. изп-ьлни1'вля1 има следн ите задъ"11)кения :

5.2.1 . [а осигури присъствие1'о на с.]{у}кителя си. ре]''истриран 3а упра}княваЁ|е !'а

частна -цес0въдска практика по чл.235 от 3[ при из11ълнег{1{е на дейностите г1о настояш{ият

договор. за подп!1сваг{е от негова стра!1а на предавате'11но-приема1'елните протокол|'{ :]а

предаване на наса)кденията. за получаване на позволите'|}{ите за сеч и на технолог!.1!!1|!{-|'с

планове за добив }|а дървесина в тях в 10-дтлсвен срок от началото }{а изпълне1]|1ето }]а

дейттостите. посочен в графика по т.5.2.16. | в съо'тветствие с определения графгтк за

изпълнение и минимуш1 3|три| лни {1реди започване на се!!та. !!4штето г{а слу)1{1{1'е.1]я"

г)егистоиоан ']а упраж|!яване _на частна -|есовъ-1ска прак1ика !|о ч..|.235 о1 ']г" 
'_'

],],к,.:..у{.о ....,^"у.|. /:..ц. у*4 .... с }.'-10сто!|срение ш9 
?!?е1! 

..4о.. .()..:!..].Ё .({ 
' 

.

|1ри настъпване на смяна на лицето да се уведоми }3ъзло>кителя незабавно и /(а сс
представят необходимите документи /улостоверение за регис'трация. !1здад{ено с'тт' }{А1'"

трудов д0говор и справка от ЁА[1 за лицето в'грр1дневен с0ок.
5.2.2. !а осигури присъствието на слу)!(ителя си. регисгриран за у{!ра)княване на часгн;1

лесовъдска практика, при освидетелстват{е }{а сечищат:] и съставя1{е'1'о |{а 1{оЁ!с1 а'1'!{!],1}!;

про1'око"ци за това.

5.2.3. Аа съз/{аде необходимата 0ргани:]ация и осигур.'| ну}1{нотс) техничес1(о обортАват:*'-'

за р1звър1пва1{е на възло}1{еното по договора.



5.2.4. [а представи на възложитР.ля при с;(]1гочване на договора писмс}{а

информат1ия за всички -11ица, които ще }{звър1пват дей;тостите по договора. 1{а1(то !.{ за

настъпилите проь|[е}!и в хода на изпълнение на дейността.
5.2.5. !а извъртп|-1 качестве}1о възло}кените дърво;1с':бивни дейтттости и да почис1|.'

се!{ищата по указания в позволителните за сеч {,{а!1ини и в определените в 'гях срокове. }{0 не

по-късно от крайния срок на договора.
5 '2.6. !а присъства .цично или да осигури свой упъл}{,)\{ощет{ представите'ц за т]риеп,1анс

на добитата [-1а временен склад дървесина. за което сс |.1зготвя }.{ !|одп}1сва двустра!|е}!

т1редавателно-приеп{а1е"це1{ протоко]] за !1рие\'{ане на извъ[1|лената работа.
5.2.7. !а о1'ст.{ча саш{о определен}.1те за сеч дървета |!:) 1'1.'{"||?11 1].]1о!11 от н|1сая(дения1';] {;

обекта и извър1пи възлох{ените дейт*ости. съгласно одобг,еттия техн0логиче|{ 11ла|1 за .:1с':(1т.'тт;

]{а дървеси{{а за конкретното наса}кдение. 1{ато не оставя не0тсечени маркирани дърве1а'

5.2.8. !а направ1.1 за своя сш1етка предвидените в техн()'погич1]ия плаг{ извозни 11ъ'ги!]1|1. }]

случаи1]е. в които възложитв.]1ят не е предвидил средства за това.

5.2'9. !а поддър}ка за своя сметка горските пътища към и в насат{денията от обекта.

след съгл2}суване на ]\1ерог{р|тятията с ББ3|@)1{т4тР.ля' както и да съхранява горските
пътища в съответс'гвие с разпоре21би1е на [{АРвдБА }хг:: 4 о'г 19.02.2013 г. за защи'га на1

горските територии срещу ерозия и поро!1 и строе)к на \'крепителг!и съоръ}кен}1я 1-{ друг1{

нормативни актове уре)1{дащи материята- като за целта сп:|']ва следните изисквания:
а) да придви)ква транспортните средства в горски тер!]тории. само по горс!(и

пътища във връзка с изпъл!{ение на възложенат'т шлу лейттост. съ]'ласно .тл. 1:18. ал.

1 от'3[ :

ь) да спазва изискванията на технологи!1ните пла1{()ве и указанията на слу)1(ите-п1.11'е

на /]}{€/!['€ по изпълнег{ие на добттва и [1з]]0за на пов.!ттена'га дървесина :].|

недопускане на уплътняване на в_па)кЁ{и и }'{ски почви. 1]овреда 1.{ ер|]зия г1!]

извозните 11росеки и пътища: \

с) при продъл}кително вло]пени атмосферни ус]!0вия - зав|1]1тена вла)кн()ст. д:т

преустановява !-1зпълнението на горскост0па}]с1{ата дейност г;о г1ре!'1орък0- 1{;-{

слух{1-1тели на .{[€/!!(. както 1{ прт{ други п|)едпоставкр1. 1(о[{то допр1-{нася1 :-].]

допускане г{а повреди от ерозия и уплътняваг{е ;|'} почвите |.{ пъ1'и!дата;

а) да изгра}1{да']а своя сметка подходи" ттеобходит+и за усв0яв|1не на дървесина1а в

наса}1(дения'га. съ1'ласно технол0г1]!тния пл.|н. като съхранява и 0па.']в:]

създаден].тте горски пътища до обекта. къде1'о сс извър1пва ссчта и изво:]а.

е) да съхраняъа и опазва хидротех}{ичсските с1'оръ)кег!ия и вси({кр1 под:]еш|нт} !1

надземни съоръжения. намиращ{1 се в и в близост до т{аса)|{дег{ията. вк'{точени в

обекта.

5.2.10. ]{а разкройва най-рацио}та.'тно добитата" дър!зесина, с оглед по.)-{учава1]е [1а

максим€шен обем ценни асортименти по действащите ста]{дарти за качество на дървесината
(Бдс/вш).

5.2.||. |{ри постигнато споразумег{ие! да добива :]аяве1{ите от възложи1'вля
специални асортименти.

5.2.12. !а не допуска нараняване на стоящия дървсс'гой пс': вре\{е па извър1]1ваттс {}а

дейност'га по добив и извоз на дървесината.
5.2.13. ]{а спазва изискванията на действат;{и'ге ь{ор]\г'}-гив}ти доку\,1енти ']а тех.1и1;ес!(1!

безс:'пасност и охра1{а на труда и носи пълна отговорно(:'! при 1]лополука с наети ()1' гте| ()

лица.



5.2.14. /{а не възпрепятства контро.:1а 11о ].тзпълнение на догов0ра
в'ьз-'10жи'гь]./{я ин формация, н еобход иш1а з а ос ъществяв !}г{ ето му.

5.2.15. !а не предоставя на трети л111{а извър1пв|]не)то на добттва
вклк)че!]а в наса}{денията. предш{ет на наст(]ящ1,1я догово;). с и:]к.]]}оче}{ие

и пре.]ос 1ав'1 г!11

}{|1 дървесина1;!
!'1а посо!те]] 

'11'с 
о'г

нег0 подизпь.]1}|и:']е]]и.

5.2.16. !а:тредава изпъ.]1нен1{ето на вт)з.]1о>л(ената работа по тримесечия и п4}1}{р1ь,{|1.1|1!!

количества. както следва:

оБвкт
}ъ

|{одотдел
1рплплесения

1 |! [п

\7\9 371 в, г, з

5.2.17.11ри обект1{вна невъз\{0жност за {1редаване на договореного по т'. 15 :сс;лгт!{|-с;'в|]

дървесина- поради форсмажорни обстоятелства (при1;одни |1 стихртйнтт бе,|т'с'твгтя;

наводнения. ветроваци и др.). водещи до Ё€ББ3\{Ф}1(!:()01 за работа в 1{аса)!(!(ен!.1'{'г1-!"

изг{ълнитвлят е длъжен да уведоми ББ3!0житв-пя писмено в 3-дгтевен с|]()к с};

}'1ас1'ъпват{е гта събитието и да прило)ки доказате.']ства з|1 1()ва. Фбстояте--пствата се отра']яваг
}1а \,1ясто с двус1'ранен протокол. в тези случаи ст[)[1ните под11исват до|1ълн'.1те''но
споразумение, с което уреждат настъпи.,1ите прош{е}1и.

5.2.18. !а постави инс|орма'|ционни табели по обр:'зец в насая(ден1,1ят:}. в к0[.{'г(_) сс
извър1пва добив }|а дървес}1на, |{а осн0ва}]ис чл. 52. ап. 5 с.;т Ёарел1ба'та 3а ),с,]овията '{ рс.ц;|
за възлагане из|1'ь']|нен1-{ето на дейнос1'и в горските 'ге])и'гории - дър)!(авна и с::б;.т-{+;нска

собстветлос-'т'.

5.2.19. {а спазва стриктно и !руги изисквания тца 3акт-::та за г(:)рите и свърза};и'те с него
друг|'1 актове' регламент}{ращи с1опанисване1о и пол ]ването т{а горите. !(акт0 }ъ на

действащите акт'ове за противопо}1(арна безопасност в гор;1_ге.

у1. сьоБщв,ния
6.1. Бсички съобщения и уведоп,1ления' вкл}очително 11'за развапяне на договора- ||1е сс

}1звър11]ват в пис\.{ена форма (препоръна!]а поща' факс. с_:-т'та|1. на р'ька в делов0дство1о !!;|

тп.,дгс Блхово" или устно съглас1'{о члг. 61 от А11()'
6'2. [|ри {1рош1яна на адреса за 1(ореспо}{ден{.(ия на няко)] от страните ||о договора. с'ь!]1ат,-1

е длъ)1(на в седеш{дневеЁ1 сро1{ да инфоршсира дру|'ата стран'1.

у11. сАнкц\4ии нвустойки
7.1. [граните по договора не дълт(ат неустойки за неи}г{ълнение 11а задъл}т{ен!!я1'а си |10

г{астоящия договор. а{(о то се дъ.]1х{и на форсма;лсорни обстоятелства. }'ва;!(енш
реституц}.|онни претенци}1 т непреодолип{а си.]1а и другг{ обстояте.тпства. възникнсш!и с'|!ед
с!{.'тгочва|-1ето на договора, в резултат на които не| 0!]ото 1.13т!ълненр1е е обекгивнсэ
невъзмо)1(но.

7.2. въ3./]0житвля[ дъ.т:>лси :та |13[1Б||1\1'|;'Ё]|я не', ст'ойка за виновно !!си:зпъ.]|не||ис
на някое от задъл)!(енията си г[о настоящия договор' в сле/;!ните слу!!а'{:

7.2.1 . 11еустойка в размер, равен на гаранцията за изпъ]!||ение на дог'овора, преизь*исл*г!с!
за съответното наса}{дение. за което възложитвля |{е (] изпъл}1ил задъ-ц)|{ението си:

7.2.1.1. по т.4.2.1. - да предаде на 143|{'Б,|1нитвл'] с предавателно приеш{ате.]|ни
протоколи }1ас0](ден1.{ята. вкл1очени в обекта. маркиран}{ за сеч и с по]1о)кени 11а 1ерсн.!
граници. съгласно [{аредба ]\ч 8 от 2011 г. за сечите в !орите. воде|цо до нес]1азв.1нс !!'1

опреде"шения по чл.2;а;т.2'т.16 график за изпълнение.



7.2.1.2.ло т.4.2.2. - да предаде на }}43[1'Блн1,1твля поз|]0ли'телните за се11 }1 \'гвър:1е{11.11'е

технолог1{ч}{и планове за добив на дървс'сина за вси11к].] 11исп1егто ']аявен|.{ {)''

изг{-ьлнитвля наса)кдения, вкл1о(1ени в обек',та. !;1новреме}{1!о с т]о;1]]11св[}}]е !{;1

г|редавател]{о - приема'телн'.{те протоко]1}] за 1_ях.

7.2.1'3.псэ г.4"2.3. - да осигури на изпълнитвля пъгво}{а1та)ен ]1остъп :)[о съ0'гве1'ни;с
наса)т(дснр1я }1 вреп{е{{ните складове. вкл!очени в обекта. в срок до 30 дни от датата 1];-}

издаване на ,1ърво'го т1озволително за се!{ :]а тях.
1.2.2.3а неспазване на 3 (три)-дневния срок по'т.4.2.6. - за осигурявагте на !1редстав},!?е'п

11ри |1риемането на действите.11но добит'от'о и извозен(} на време}{ен ск]1а]1 ко'пичес'гв()

дървеси}1а с.цед отправена от |43[|Б./11{итвля лисш{ет]а |1о1{аь1а 1-{л!' ш{инимум вс.11,|ъ)|(

месе!тно - неустойтса в размер на |0оА от стойнсэстта на ;'{).:]}|'?т& за добттва на }{еприет|тт']
отсечена и |.1звозена на вре\,|ене1] ск-11ад дървесина.

7.2..з.3а неспазване на огтреде'|е}1ия срот( по т.4.2.7.за зап]|ащане на }1звър11'ената (_}'|'

изпълн!.4'гвля рабо'га неустойка в разп,1ер }{а зако}]г{а._а лихва върху дъл}кима-га су\{а з|}

срока на просро11ието.
7.з. изпълнитвля] }(ъл>ки на ББ3,г10житвля не'',стойка :]а виновг1о неизпъ..г!г{|']!г!с

1{а задъл)кенията си шо настоящия договор. в с'[едните случаи:
7.3.|.3а виновно неизпъ-|1нение на т.5.2.1. о'г }{астоящр!я договор' водеш{(') до неспазв;1[!е

на опреде.]'!ения по т'5.2.16. графикза изпълнение - неуст,'.;йка в размер. равен на внессг]ат'']
от й3[|Б.]1нитвля гаранция за ]-{зпълнение }{а д(_)говора.

7.3.2.3а ви}{овг{о 1]еизпълнение }1а о11ределения по т.5.||.16. л'рафик - ттеустойка в ра']\1е11.

равен на 10оА от стойността на услугата за добива }|;_1 неотсечената и не1{3во:]е!{;| н11

вреш ене}{ склад дървесина спрямо графика за съо1_ветнот0 гримесе1{ие.
7.3.3. [1ри неспа:]ване т:ат.5.2.10 - неус'гойка в размер" равен тта 30 04 ог стойн()стт.1 н;}

услугатаза добива на тази дървесина.
7.3.4. 1а в}тновно неи:3пълнение на задъл}{(ет{ията по г.5.2.8. - неус1'о1"{ка в ра']{т1ер 1{|1

стойттостта за възстановяване на нанесените повре/{и. освен в случаите. когато ги отстр[1н|1
за собс_гве]1а сш{етка в сро1(а на дейс'т'вие на договора.

7.з.5. 3а ви}{овно неиз!_тълнение на други 3адъл}1{сг{ия по до1'овора от страна на
из[1'ьлнитв"пя. възложитвлят ш'{())ке да задър)|(и внесената о1' него гара,ц,} 

=,
изпълнение като неустойка по дог'овора. изпълни1'влят не се освобо;тсдава 01'

отговорнос'|"га за въ:]становяване на въз-,1ожи1'Ёля .1;1 реа11но претърпен[{те от }{е! 0
вреди. в слунай. !1е размерът на неус1'ойката не локрива с'}:,шците.

7.3.6. възложитвл'[1 гте дъ.]1)ки обезщетение за нанссени от изпъ"}1ни'гвля на тре1'1{

лица щети в резултат на изпъ'11нението }{а пред\,{ета на ]оговора. !{анесените |1{ети с!| ']:1

сметка на ||43||Б-[1нитвля.

у!![. пРшкРАтявАнв нА договоРА
8.1. Ёастоящият договор се прекратява:

8.1.1. [1о взаи\'{т']о съгласие на ст'раните. 11зра:]ено в 11ис\{ена форшла. вкл!очи'ге.1!!{0 |.1 {{|]][1

настъг!ване на форсп11а}1{орни обстоятелства и г|ри уваженр1 рестит}'11!..1о}{г{и 1!ре'ге}{|[ии:

8.1.2. с и:]тича|]е срока на договора:
8.1.3. Фт възложитв-,1я с еднос'гранно писмепо'в(]-]]еи:]яв.]1е}1ие. когато {]о вре\{е 1!;1

действието на договора се установ{.1. !!е:

8.1.3.1 и3пъл}{и'гвлят или подиз|тъ.]1[{ите]!ят вс1{е не о1'т'оваря 1-!а !|якое о1

изисква}!1.{ята 11а възложитвля в резултат 1{а }{астъпи_т|{| т]ромя}{а в обстоятелства1'а;

8.1.3.2. изпълнитвля'г е подписа-ц дек]1арация с нсвяр}{о съдър)1(а!{ие. във вр'ьзка с

възлагането на дег!ността,
8.1.3.3. из{1ълнитвлят е допусн&[ нео'гс]]раними отклонения от опреде.;|е!{!1т'с с

договора срокове' технологични и 1(ачествени показате';|..{ за извър1пва}{е }{а съответн!1та

дейност. вк.п10чител}то такива, до!]уснати от 11одизпълнитс.]1я :



8.1.3'4. !ейността се извър1пва от подизпълнители. кои'!'с) не отговарят на |тз}1скваният1]
на !1л. 18 о.г Ёаредбата;

8.1.4. Б слунай. че страните не подг{}11па1 допъ-;тнителн(} споразумение в срок до 3!.]2. на
текуща'та ка1ендарна го/]ина;

{ 8.1.5. в слунай. че изпълнителят не представи актуа]_т1!з|.{ра]{ата. гаранц[1я за и:]г]ълне|{т4е
на договора:

8.2. възложитвлят п{оже да прекрати договора с е.|[}]0странно писп'{ено уведоп{лсг|ие"
бе'з да дъ.'1)1{и обезтт]е'гение за пропуснатр1 ползи. в след}11.{1с слу1{аи:

8.2.1. !{с;гато в про|]еса на изпълнение ]{а дого|10ра констат]4ра отк.]-1онения г!.}

изпълнението от определените с договора технологи11!{и и качествени показател[{ за
извър1пване т+а дейността' като зап.,1ати на изпъ'!н'1теля са\,1() ре;]лно извър1пените д{ей*тост-гт.

8.2'2. в с]1учаите по т.4.7.2.

8.3. изпълнитвля1 мо>тсе да прекра'ги договора с е;|г]остранно 11исмено уведом-;|ение.
в слунай. че ББ3|Фжитв.]1ят не изпълни задъл}1(е}|!{ето си по т.4.2.1 -:-.4.2.3.с:;.г
настоящия договор.

8.4. изпълнитвля1 моэке да прекраги договора с е/(Ё{остранно писмено уведош{ление.
в слунай. че ББ3.]18житвлят не изпълни задълх{е}{иет('} си по т.4.2.3. от до1.0в0ра в ср0к
по-дълъг от 30 дни от датата на издаване на първото позв0лително за сеч за нас3;кде|.|ие в
обекта. в този слуяай страните не си дъл)кат взаит{}{и престации. а внесет{ата1 о.1

изпълнитвля гаранция за изпълнение на договора, се възстановява в срок от 5 раб1':нгт
дни.

!х. допьлнитвлни РАзп0РвдБи
9. 1 . Ёастоя1цият договор влиза в сила от датата на лод[] т{сването му от страните.
9.2. }{астоящият договор г{е мо)ке да бъде изш1еня]1. }}4зштегтения 1.1 д()пъ.]|{1ен}.!'1 ]]

!'1ас'гоя1ция .цоговор могат да се правя'г сам() с допъ.]1ните:.}!о писмено споразуш1ение /а1:ъкс|
по реда на |{аредбата, подписано от двете страни.

9.3. (траните по настоящия договор ще ре1пават възникналите сг!орове о.гг|0сно
изпълне}{ието ш1у в А}х на добра воля, чрез преговори и вз;1[!мно съгласие ме)кду страни1'е, а
когато такова липсва съгласно законодателствот0 на Репу,->-пттка Б.ьлгария.

9.4. €траните м{огат да променят срока }1а договора, ;1ко това се н.]-лага в ре:]}.лтат на
непреодолима сила.

9-5. €тран|'{те могат да намш1ят договорените 1{ени в 
'|!{терес 

на Бъзло:кителя и|и;ти-!|а
променят договорените цени' ако и\{а изменение на дърх(|1в1{о регулирани цег{и.

9.6. |!редложението /офертата/ на изпълнителя е неразде")1на част от договора.

Ёастоящият
страните.

договор се изготви в два еднообразни скземп]1яра- по едит1 за всяка о1

въз"}1о !4зпъ",1нитв

[-л .с четс'': вст]1ите.п


