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ДОГОВОР № 202054/14.07.2020 г. 

ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН 
 

Днес,14.07.2020 год. в гр. Сливен на основание чл. 35, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна  и общинска собственост и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /наричана за краткост Наредбата/ и Заповед 

№ ПО-06-244/01.07.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Сливен” между: 
 

1. „Държавно горско стопанство – Сливен” ТП на „Югоизточно Държавно предприятие” 

ДП, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Орешак” № 15 А, ЕИК: 2016176540050, 
представлявано от инж. Димо Пенчев Димов, в качеството си на Директор, наричано за краткост по – 

долу ПРОДАВАЧ, от една страна и      

 

            2. „ИСПОР” ООД, ЕИК 128619116, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. 
„Хаджи Димитър” № 18, вх.В, ап.1, вписано в търговския регистър към Агенция по вписвания – гр. 

Ямбол под № 20080821181618, представлявано от  (заличено обстоятелство) Огнянов – управител, наричан 

накратко КУПУВАЧ, от друга страна се сключи настоящият договор при следните условия: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1 (1) Предмет на настоящия договор е покупко – продажба на прогнозни количества стояща 
дървесина на корен, включена в условно обособен обект № 2043, отдел: 229 „а”, 230 „в”, „к”, „е”, „и” 

от КЛФ 2020 г. ДГТ на ТП „ДГС Сливен”, прогнозно количество 2095 пл.куб.м. по дървесни 

видове, сортименти и категории дървесина, установени от сортиментни ведомости на маркираните на 

корен насаждения, както следва: 
 

обект 

№ о
т
д

ел
  

п
о

д
о

т
д

ел
 

дърв. 

вид 

СОРТИМЕНТИ 

Общо ДЪРВА 

технол.д-на дърва за огрев 

колич. цена колич. цена колич. цена 

м3 

лв/ 

пл.м3 м3 

лв/ 

пл.м3 м3 лв 

2043 

229 а 

цер 203 38 135 38 338 12844 

благун 47 38 31 38 78 2964 

бук 8 38 6 38 14 532 

габър 2 38 2 38 4 152 

Общо: 260   174   434 16492 

230 в 

цер 220 38 147 38 367 13946 

благун 8 38 6 38 14 532 

бук 10 38 6 38 16 608 

габър 58 38 38 38 96 3648 

трепетлика 2 32 1 32 3 96 

Общо: 298   198   496 18830 

230 к 

бук 11 38 7 38 18 684 

цер 9 38 6 38 15 570 

габър 15 38 10 38 25 950 

трепетлика 12 32 8 32 20 640 

Общо: 47   31   78 2844 
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230 е 

благун 92 38 62 38 154 5852 

цер 96 38 64 38 160 6080 

бук 14 38 9 38 23 874 

габър 6 38 4 38 10 380 

Общо: 208   139   347 13186 

230 и 

цер 356 38 238 38 594 22572 

благун 29 38 20 38 49 1862 

бук 25 38 17 38 42 1596 

габър 19 38 12 38 31 1178 

трепетлика 14 32 10 32 24 768 

Общо: 443   297   740 27976 

всичко за обекта: 1256   839   2095 79328 

 

(2) Продавачът продава дървесината по ал.1 в стоящо състояние, а Купувачът приема да извърши за 
своя сметка и на свой риск дърводобивната дейност във всички насаждения, включени в обекта, като 

отсече, разкрои, извози до временен склад, кубира, рампира маркираната на корен стояща дървесина, 

заплати и транспортира приетата с приемателно-предавателен протокол дървесина. 
Чл.2 Дървесината, предмет на настоящия договор ще се добие и извози  на временен склад определен, 

съгласно утвърден от Продавача технологичен план за съответните отдели и подотдели и закупи от 

Продавача, съгласно установените с настоящия договор срокове и условия. 

Чл.3 (1) Насажденията включени в обекта по чл.1, се предават на Купувача с издаването на 
„позволително за сеч” (поотделно за всяко насаждение – чл. 52, ал. 6 от „Наредба № 8 от 5 Август 

2011 г. за сечите в горите”), и изготвяне и подписване „Предавателно-приемателен протокол” най-

късно 7 /седем/ дни след датата на сключване на настоящия договор. Позволителното за сеч и 
протокола се изготвят в присъствието на лицензирания лесовъд, който ги подписва. 

(2) „Позволителното за сеч” се издава от Продавача, съгласно чл.108, ал.1 от ЗГ на лице 

регистрирано в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика (във вр. с чл. 235 
от ЗГ), което е представител на Купувача и получава екземпляр от същото „Позволително за сеч”. 

Лицето на което е издадено „Позволително за сеч”, носи отговорност и упражнява контрол по 

извършването на добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл.108, ал.3 от ЗГ, 

като спазва изискванията на чл.47 и чл.48 от „Наредбата за сечите в горите”, както и за изпълнение на 
технологичния план за добив на дървесина, съгласно чл. 62 от същата Наредба. 

(3) От деня на получаване на „Позволителното за сеч и извоз” и съставяне /подписване/ на 

„Предавателно-приемателния протокол”, определеното насаждение за сеч се счита за предадено от 
Продавача на Купувача и върху Купувача. 

(4) След приемане на насаждението, респ. сечищата от Купувача, както и извозената на временен склад 

дървесина, рискът от случайно похабяване на дървесината е за сметка на Купувача.  

 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.5. Действието на договора е от датата на подписването му до освидетелстване на насажденията 
включени в обекта, но не по късно от 30.01.2021 год. Срокът за сеч и извоз до временен склад, 

заплащане и транспортиране на дървесината да се извърши от датата указана в позволителното до 

30.12.2020 г.  

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.6 Достигната цена за общото прогнозно количество стояща дървесина на корен по чл.1, ал.1, която 

Купувачът заплаща е в размер на:  79 328 /седемдесет и девет хиляди триста двадесет и осем лева/ 

без ДДС или 95 193,60 /деветдесет и пет хиляди сто деветдесет и три лева и шестдесет 

стотинки/ с включено ДДС. 

Чл.7 (1) Цената по предходния член ще се изплаща по следния начин: 
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1. В 3-дневен срок от сключване на настоящия договор Купувачът заплаща авансово 10 % /десет  

процента/ от посочената в чл.6 цена с включено ДДС или сума в размер на 9 519,36 /девет хиляди 

петстотин и деветнадесет лева и тридесет и шест стотинки/. 

(2) Останалата част от стойността на договора се заплаща, както следва:  
Размерът на следващите авансови вноски е 10 % /десет процента/ от договорираната стойност на 

обекта, които се заплащат в рамките на 3 /три/ дни след изчерпване на 95 % от стойността по 

предходно платената авансова вноска за дървесината. Във всички случаи купувачът може да 
транспортира дървесина на стойност до размера на внесената  авансова вноска, но не по късно от 

30.12.2020 г. 
2. Фактурирането на добитата дървесина ще се извършва по реално получени количества дървесина по 
сортименти на база подписаните приемателно-предавателни протоколи. 

3. Плащането на цената се извършва само по банков път по сметка на ТП „Държавното горско 

стопанство – Сливен” в Райфайзенбанк – клон Сливен – IBAN: BG92 RZBB 91551001315642,   

Чл.8 Внесената гаранция за изпълнение на договора в размер 7 932.80 /седем хиляди деветстотин 

тридесет и два лева и осемдесет стотинки/ се възстановява след приключване на договора 

(Заплащане и транспортиране на всички сортименти). 

Уточнение: Когато гаранцията за участие се припокрива с размера на гаранцията за изпълнение, 
гаранцията за участие се трансформира в гаранция за изпълнение. При останали случаи разликата в 

размера на гаранцията за изпълнение се довнася. 

 

 

IV. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл.9 (1) Собствеността на дървесината преминава върху Купувача след подписването на предавателно 

– приемателен протокол и нейното заплащане. 

Чл.10 Рекламации относно качеството и количеството на дървесината се правят и приемат в момента 
на предаване на дървесината. 

Чл.11 Всички рискове преминават върху Купувача от момента, в който му бъде прехвърлена 

собствеността върху дървесината. 
 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 

Чл.12 ПРОДАВАЧЪТ има право: 
(1) Да осъществява текущ контрол по изпълнението на договора, без да възпрепятства КУПУВАЧА за 

спазването на технологичните изисквания и правомерното извършване на дейностите, като дава 

задължителни указания и препоръки на КУПУВАЧА при констатирани пропуски по изпълнение на 
възложената работа в писмена форма. 

(2) Да издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани 

с ползването на стояща дървесина на корен, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и 

неустойки за нанесени вреди, в следните случаи: 
2.1 Нарушения на Закона за горите (ЗГ) или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

2.2 Неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN); 

2.4 Неспазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);  
2.5 Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

2.6 Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата 

за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата). 

(3) Да спре временно изпълнението на договора по време на брачния период на определени със ЗЛОД 

видове дивеч в насаждения от обекта. 

(4) Да спре временно извоза на дървесина от насажденията до временните складове и 
транспортирането й при лоши метеорологични условия, преовлажнени почви, както и при 

форсмажорни обстоятелства, с оглед опазване и предотвратяване на повреди на горските пътища.  

(5) Да инициира с писмена покана приемането на добитата от КУПУВАЧА дървесина при налични 
количества дървесина на временен склад.  

(6) Да поиска от КУПУВАЧА за негова сметка да осъществи изпълнението на определените в договора 

технологични и качествени показатели при констатирани отклонения. 
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(7) Да предложи на КУПУВАЧА допълнително споразумение за продажба на стояща дървесина на 

корен на допълнително инвентаризирани количества дървесина в насажденията, предмет на договора, 

при наличие на обективни причини, удостоверени от компетентни органи, налагащи промяна във вида 

или интензивността на сечта. В този случай се запазват договорените единични цени по 
асортименти/категории дървесина за съответното насаждение.  

 

Чл.13 ПРОДАВАЧЪТ е длъжен: 
(1) Да предаде на КУПУВАЧА или оправомощено от него лице и в присъствието на регистрирания му 

лесовъд по чл. 235 от ЗГ маркирани за сеч и с положени на терена граници (съгласно Наредба № 8 от 

2011 г. за сечите в горите) насаждения, включени в обекта. Предаването на насажденията се извършва 
с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол в срок до 10 дни, в съответствие с 

определения график за изпълнение и минимум 3 (три) работни дни преди началото на изпълнение на 

договора. При изразено желание от страна на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪT предава всички 

насаждения, включени в обекта, в 10-дневен срок от постъпване на искането.  
(2) Да предаде позволителните за сеч и утвърдени технологични планове за всички насаждения, 

включени в обекта, едновременно с подписване на предавателно – приемателните протоколи. 

(3) Да осигури на КУПУВАЧА проходимост на горските пътища в държавните горски територии, 
осигуряваща достъп до насажденията и временните складове, включени в обекта.  

(4) Да следи за правилното извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план, правилното й разкройване по асортименти, съгласно БДС/ЕN като и за 
недопускане на повреди по стоящия дървостой, уплътняване на влажни и меки почви, повреди и 

ерозия на извозните просеки и пътища.  

(5) Да осигури свой представител за приемане и предаване на действително добитото и налично на 

временен склад количество дървесина в 3 (три)-дневен срок след отправена от КУПУВАЧА писмена 
покана или минимум веднъж месечно, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен 

протокол.  

(6) Да прехвърли на КУПУВАЧА собствеността върху реално добита на временен склад дървесина 
след подписване на предавателно-приемателен  протокол и след нейното заплащане. 

(7) Да издава на КУПУВАЧА превозни билети за дървесината, описана в предавателно-приемателните 

протоколи до размера на внесените авансови вноски.   

(8) Да разглежда и утвърждава при установена необходимост предложените от КУПУВАЧА изменения 
в технологичните планове за насажденията, включени в обекта. 

(9) Да уведоми КУПУВАЧА писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по 

смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, както и при уважени реституционни 
претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи 

доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат 

настъпилите промени. 
(10) Да освидетелства сечищата в определения срок, като отбелязва и констатираните пропуски и 

нарушения при изпълнение на горскостопанските дейности в обекта. 

(11) Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание 

т. 2.6.,чл.12, ал.3 и ал. 4.  
 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл.14 КУПУВАЧЪТ има право: 
(1) Да получи необходимото съдействие за изпълнение на договора (предаване на насажденията, 

включени в обекта, получаване на позволителните за сеч, подписване на приемателно-предавателни 

протоколи и технологични планове). 
(2) Да заменя посочените подизпълнители, в случай, че е посочил, че ще ползва такива, за 

осъществяване на дейността в обекта, при условие, че новите подизпълнители отговарят на 

изискванията, определени в процедурата. 

(3) Да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сечта в насажденията, предмет на договора, да бъде временно 
спряна, в случай, че техническото изпълнение при маркирането на дърветата за сеч не съответства на 

изискванията на чл. 50, ал. 2 и 3 от  Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите, до отстраняването на 

несъответствията.  
(4) Да заяви писмено промяна на одобрения от ПРОДАВАЧА технологичен план за конкретното 

насаждение.  
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(5) Да получи превозни билети за транспортиране на предадената му дървесина, до размера на 

внесените авансови вноски. 

(6) Да получи достъп за товарене на предадената на временен склад дървесина, след подадена заявка до 

ПРОДАВАЧА.  

 

Чл.15 КУПУВАЧЪТ e длъжен: 

(1) Да осигури присъствието на служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска 
практика, в следните случаи; 

(a) за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за предаване на 

насажденията;  
(б) за получаване на позволителните за сеч и на технологичните планове за добив на дървесина в тях в 

10-дневен срок преди началото на изпълнението на договора в съответствие с определения график и 

минимум 3 (три) работни дни преди започване на сечта; 

(в) при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива; 
(г) при освидетелстване на сечищата и съставянето на протоколи за това. 

(2) Да създаде необходимата организация и осигури съответното техническо оборудване за извършване 

на възложеното по договора, съгласно декларираното при проведената процедура. 
(3) Да почисти сечищата по указания в позволителните за сеч начини и в определените в тях срокове.  

(4) Да отправи писмена покана до ПРОДАВАЧА минимум веднъж месечно за приемане и предаване на 

действително добитото и налично на временен склад количество дървесина. 
(5) Да присъства лично или да осигури свой упълномощен представител за предаване и приемане на 

трайните горски пътища и добитата на временен склад дървесина, за което се изготвя и подписва 

протокол.  

(6) Да отсича само определените за сеч дървета по цялата площ от насажденията в обекта, съгласно 
одобрения технологичен план за конкретното насаждение, като не оставя неотсечени маркирани 

дървета. 

(7) Да направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища, в случаите, в които 
ПРОДАВАЧЪТ не е предвидил средства за това.  

(8) Да поддържа за своя сметка извозните пътища в насажденията от обекта, след съгласуване на 

мероприятията с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да опазва горските пътища в съответствие с разпоредбите 

на НАРЕДБА № 4 от 19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на 
укрепителни съоръжения и други нормативни актове, като за целта спазва следните изисквания: 

(а) да спазва изискванията на технологичните планове и указанията на ПРОДАВАЧА по изпълнение на 

договора за недопускане на уплътняване на влажни и меки почви, повреда и ерозия на извозните 
просеки и пътища; 

(б) при продължително влошени атмосферни условия – завишена влажност, да преустановяват 

изпълнението на горскостопанската дейност, включително след предписания на служители на 
ДГС/ДЛС, както и при други предпоставки, които допринасят за допускане на повреди от ерозия и 

уплътняване на почвите; 

(в) да транспортира дървесината по горски и автомобилни пътища, водещи до общинската и 

републиканската пътна мрежа по начин, който не уврежда горските и полските пътища, като не 
преминава през земеделски територии, независимо от начина им на трайно ползване; 

(г) да съхранява и опазва хидротехническите съоръжения и всички подземни и надземни съоръжения, 

намиращи се в и в близост до насажденията, включени в обекта. 
(9) Да разкройва най-рационално добитата дървесина, с цел получаване на максимален обем ценни 

асортименти по действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN).  

(10) Да не допуска нараняване на стоящия дървостой и да опазва подраста по време на извършване на 
дейността по добив и извоз на дървесината. 

(11) Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и 

охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица. 

(12) Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ПРОДАВАЧА 
информация, необходима за осъществяването му. 

(13) Да не предоставя на трети лица изпълнението на договора, с изключение на посочените от него 

подизпълнители. 
(14) Да изпълнява договора по тримесечия и минимални количества, както следва: 
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Обект 
№ 

Разпределение на количествата дървесина в плътни кубици по тримесечие.  

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2040А 0 0 634 635 

 

(15) При обективна невъзможност за изпълнение на договореното по ал.14 от предходния член 
количество дървесина поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните 

разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, КУПУВАЧЪТ е длъжен 

да уведоми ПРОДАВАЧА писмено в 3-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи 
доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи 

страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени. 

(16) Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършва добив на 
дървесина, на основание чл. 52, ал. 5 от Наредбата.  

(17) Да внася авансовите вноски по договорените размери и начини.  

(18) Да заплати цялото реално добито количество дървесина от обекта.  

(19) Да организира транспортирането на заплатената дървесина в 10-дневен срок, считано от датата на 
подписване на приемателно-предавателния протокол, по начин, който не уврежда горските пътища. 

(20) Да уведомява най-малко един работен ден предварително ПРОДАВАЧА за всяко предстоящо 

транспортиране на дървесина от обекта.  
(21) Да спазва нормативните изисквания, предвидени в българското законодателство, регламентиращи 

транспортирането на дървесината, както и нормативните изисквания за техническа и пожарна 

безопасност и охрана на труда и опазване на обществената инфраструктура. Същият носи отговорност 

за всякакви злополуки и инциденти, предизвикани от наети от него лица при изпълнението на 
задълженията си по договора, както и за нанесени щети на трети лица.  

(22) Да спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, 

регламентиращи стопанисването и ползването на горите. 
(23) Да осигури за своя сметка работно облекло и лични предпазни средства (каска, предпазен шлем, 

светлоотразителна жилетка и други, съгласно националния FSC – стандарт) на наетите работещи в 

обекта лица, съгласно нормативните изисквания. Купувачът следи за постоянното ползване на личните 
предпазни средства и носене на работно облекло, като при констатиране на неспазване на това 

задължение ще бъде налагана санкция.  

(24) Осъществява непосредствен контрол върху дейността на лицата, които е ангажирал за изпълнение 

на дейностите, свързани с изпълнение предмета на този договор. 
(25) Подаде заявление за издаване на разрешително за достъп до горски територии, в което да се 

посочат доказателствата за необходимостта от издаването му съгласно чл. 23 от Наредба №1 за 

контрола и опазването на горските територии. 
(26) Уведоми писмено Продавача при промяна на лицензирания лесовъд в срок 7 /седем/ работни дни 

от промяната, като представи копие от удостоверението за регистрация в публичния регистър на ИАГ 

и копие от трудовия договор на новонаетото лице. 
(27) Спазва разпоредбите на Наредба №8 от 11.05.2012г. за защита на горските територии от пожари. 

(28) Не допуска замърсяване и изхвърляне на отпадъци в горските територии в резултат на изпълнение 

на дейностите – предмет на договора, а при констатирано замърсяване се задължава да почисти в 3-

дневен срок от даване на указанията. 
(29) Не допуска складиране на дървен материал в заливните зони на реките и в сервитутната ивица на 

пътното платно, независимо от категорията и собствеността на пътя. 

(30) Складира дървесината на временните складове, описани в технологичните планове, като следи да 
са на безопасни места, така че складираната дървесина да не бъде предпоставка за бедствия и аварии. 

(31) Премахва отпадъците от добива на дървесина – клони, кори, трици и отпадъчна дървесина, 

оставени в заливните зони на реките, в сервитутната ивица на пътното платно, в пътните канавки, в 

непосредствена близост до пътни канавки и водостоци. 
(32) Представи копия на фактури за закупуване на защитно облекло, съответстващо на изискванията за 

защитно облекло за съответните работни позиции и на броя на работниците, които ще работят в обекта 

преди започване на дейността. 
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(33) Осигури предоставяне и използване на защитно оборудване и лични предпазни средства в 

съответствие с изискванията на нормативната уредба и оценка на риска за съответната работна 

позиция преди започване на дейността. 

(34) Не допуска работници, които не са оборудвани със защитно облекло и лични предпазни средства 
съгласно минималните изисквания за работа в сечището. 

(35) Инструктира всички лица, работещи в обекта, включително лицензирания лесовъд чрез 

отговорник по охрана на труда. Инструктираните лица се подписват, за да удостоверят 
информираността си на формуляр. 

(36) Проверява дали работниците, които ще извършват сечта и извоза на дървесината притежават 

съответните документи, доказващи тяхната правоспособност. 
(37) Подпише декларация преди започване на работа в обекта, че спазва изискванията в качеството му 

на оператор по смисъла на Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 

октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен 

материал и изделия от дървен материал (OB, L, бр. 295 от 12 ноември 2010 г.). 
(38) В отделните сечища да е постави аптечка с необходимите за оказване на първа помощ 

медикаменти и инструменти.  

(39) При работа с БМТ да се използва само биоразградимо масло. При зареждане на БМТ да се 
използва абсорбент за недопускане на разлив на гориво и масло в почвата.   

 

 

VII.  САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ  

Чл.16 Страните по договора не дължат неустойки за неизпълнение на задълженията си по него, ако то 

се дължи на форсмажорни обстоятелства, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и 
други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в резултат на които неговото 

изпълнение е обективно невъзможно.  

Чл.17 ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер, равен на внесената от КУПУВАЧА 
гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и ал.3.  

Чл.18 За виновно неизпълнение на задълженията си по договора, КУПУВАЧЪТ дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка, в следните случаи и размери: 
(1) По чл.15, ал.1 от договора - неустойка в размер, равен на  внесената от КУПУВАЧА гаранция за 

изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което се отнася неизпълнението. 

(2) По чл.15, ал.9  – неустойка в размер, равен на 10% от стойността на тази дървесина. 
(3) По чл.15, ал 14 от договор – неустойка в размер, равен на 10% от стойността на недобитата 

дървесина, спрямо графика за съответното тримесечие.  

(4) При неизпълнение на срока по чл.15, ал.19 – неустойка в размер на стойността за възстановяване на 
нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка.  

(5) За виновно неизпълнение на други задължения по договора от страна на КУПУВАЧА, 

ПРОДАВАЧЪТ може да задържи внесената от него гаранция за изпълнение като неустойка по 

договора. КУПУВАЧЪТ не се освобождава от отговорността за възстановяване на ПРОДАВАЧА на 
реално претърпените от него вреди, в случай, че размерът на неустойката не покрива същите, когато 

по-високия размер на вредите бъде установен по съдебен ред. 

(6) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетение за нанесени от КУПУВАЧА на трети лица щети в резултат 
на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на КУПУВАЧА. 

 

 

VIII.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.19 По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, включително и при настъпване на 

форсмажорни обстоятелства и при уважени реституционни претенции. В този случай внесената 

гаранция за изпълнение се връща на купувача, след заплащане на всички дължими суми по договора; 
Чл. 20 С изтичане срока на договора; 

Чл. 21 От страна на ПРОДАВАЧА с едностранно писмено волеизявление, когато по време на 

действието на договора се установи, че:  
(1) КУПУВАЧЪТ или неговите подизпълнители вече не отговарят на някое от изискванията на 

ПРОДАВАЧА, в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата; 

(2) КУПУВАЧЪТ е подписал декларация с невярно съдържание; 
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(3) КУПУВАЧЪТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, 

технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, 

допуснати от подизпълнителя; 

(4) дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл.18 от 
Наредбата;  

Чл. 22 С едностранно писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като задържи внесената от 

КУПУВАЧА гаранция за изпълнение, в случай, че: 
(1) КУПУВАЧЪТ откаже да заплати приетата на временен склад дървесина, съгласно посочените в 

договора срокове;  

Чл. 23 ПРОДАВАЧЪТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи 
обезщетение за пропуснати ползи в случаите по I .1. 2., и при констатирани в процеса на изпълнението 

му отстраними отклонения от изискванията, включително такива, допуснати от подизпълнителя, които 

КУПУВАЧЪТ откаже да отстрани за своя сметка. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща реално 

добитата дървесина и всички дължими суми по договора.  
Чл. 24 КУПУВАЧЪТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, като внесената 

от него гаранция за изпълнението му се възстановява в срок от 5 работни дни, в случай, че 

ПРОДАВАЧЪТ виновно не изпълни задължението си: 
(1) по чл.13, ал.1 и ал.2 от договора; 

(2) по чл.13, ал.3 в срок по-дълъг от 30 дни от датата на издаване на първото позволително за сеч за 

насаждение в обекта. В този случай страните не си дължат взаимни престации, а внесената от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора, се възстановява в срок от 5 работни дни. 

 

 

IX.СЪОБЩЕНИЯ 
Чл.25 (1)Страните по настоящия договр следва да отправят всички съобщения и уведомлениея 

помежду си само в писмена форма. 

(2) Писмената форма се смята за спазена и когато тя е отправена по телефакс, електронна поща,  
препоръчана поща или на ръка в деловодството на ТП „ДГС Сливен”. 

(3) Адресите за кореспонденция на страните са: 

1. За ПРОДАВАЧА: гр.Сливен, ул. „Орешак” 15А; 

2. За КУПУВАЧА: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 18, вх.В, ап.1; 

(4) При промяна на седалището или посочения адрес за кореспонденция на някоя от страните по 

договора е длъжна в 7-дневен срок от промяната да информира писмено ответната страна в противен 

случай всички съобщения, уведомления и книжа се считат редовно връчени.  
 

 

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.26  (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните, същият може да 

бъде изменен от страните по взаимно съгласие изразено в писмена форма. 

(2) Изменение на договора се допуска и в случаите, когато в резултат на непреодолима сила се налага 

промяна в сроковете на договора. 
Чл.27 (1) Възникналите спорове относно изпълнението, неизпълнението или тълкуването на 

настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, изразено в писмено 

споразумение, а когато такова липсва, спорът се решава от компетентния съд. 
(2) 3а всички неуредени и въпроси в настоящия договор случаи се прилагат разпоредбите на 

Българското законодателство. 

Чл.28 Настоящия договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 
страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                  КУПУВАЧ: 
              1. ……/п/……..                     1. ……/п/……..  

(Директор на ТП „ДГС Сливен” инж.Д.ДИМОВ)                        (Управител - „ИСПОР” ООД)    

                                                                                                                     

        



ПРОДАВАЧ:….../п/.........……                                                      КУПУВАЧ:…/п/……………        

*Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

                                                                                                  Стр.9 

     

  2. ……/п/……..  

       (ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – СТ.ЧЕНКОВА) 

 

  3. ……/п/……..  

       (ЮРИСКОНСУЛТ – Д. МИТЕВА) 
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