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Д О Г О В О Р    

 
№  Д-197 / 07.02.2017 г. 

         за продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  
 
/ по 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 по-долу за краткост – „Наредбата”./ 

 
Днес 07.02.2017 г.  в гр. Девин, се сключи настоящият  договор между: 
 

1. ОБЩИНА ДЕВИН,гр.Девин, с ЕИК по БУЛСТАТ: 000614895 и ИН по ДДС:BG000 
614895, с адрес ул. “Дружба” № 1 , гр. Девин  ,представлявана от:  Красимир Даскалов, в 
качеството му на Кмет на Община Девин и Захаринка Шапкова в качеството й на Гл. 
счетоводител,   наричано за краткост по-долу  ПРОДАВАЧ, от една  страна : 
                    и  
 

    2.      ”ДСВ-ТРАНС” ООД, със седалище и адрес на управление: село Михалково община 
         Девинска обл.Смолянска., вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 
         120583045.,  представляван/о от Бисер Альошев Младенов с ЕГН:  …………….., в ка- 
         чеството му на   Управител и наричан за краткост по-долу КУПУВАЧ, за следното: 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества дървесина на корен от Обект № 1602 с подотдели  -/ 180 „С” 
и 181”Б”/, в териториалния обхват на дейност на Община Девин – гр.Девин, срещу 
договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

С П Р А В К А 

 

Обект и обем на дървесината - предмет на търга                                     
ПРОГНОЗНА СОРТИМЕНТНА СТРУКТУРА И НАЧАЛНА ЦЕНА НА дървесината 
за Обект  №1602 , обявена за продажба чрез търг с явно наддаване на прогнозни количества 

стояща дървесина на корен от териториалния обхват на дейност на Община Девин 

 
ОБЕКТ № 

ОТДЕЛ/ПОДОТДЕЛ/Категория/Асортимент 
ДЪРВЕСЕН 

ВИД 

ПРОГНОЗНО 
КОЛИЧЕСТВО‐

пл.куб.м 

Начална 
цена за 

продажба 
на сечище 

Обща 
цена за 

продажба 
на 

сечище 

 

ЛВ/за 
един 

ПЛ.КУБ.М. 
без ДДС 

ЛЕВА без 
ДДС 

1  2  3  4  5 
ОБЕКТ  №1602 

ОТДЕЛ/ПОДОТДЕЛ: 180 "С" 

ЕДРА  1105     84941.00 

Трупи над 50 см.т.к. СМЪРЧ  0  90.90  0.00 
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Трупи над 50 см.т.к. Б.БОР  0  85.85  0.00 

Трупи над 30 см.т.к. СМЪРЧ  210  85.85  18028.50 

Трупи над 30 см.т.к. Б.БОР  284  80.80  22947.20 

Трупи от 18 до 29 см.т.к. СМЪРЧ  152  75.75  11514.00 

Трупи от 18 до 29 см.т.к. Б.БОР  459  70.70  32451.30 

технологична СМЪРЧ  0  20.20  0.00 

технологична Б.БОР  0  20.20  0.00 

СРЕДНА  87     3085.55 

Трупи от 15 до 17 см.т.к. СМЪРЧ  5  55.55  277.75 

Трупи от 15 до 17 см.т.к. Б.БОР  12  50.50  606.00 

обли греди 11-14 см.т.к.  СМЪРЧ  17  35.35  600.95 

обли греди 11-14 см.т.к.  Б.БОР  52  30.30  1575.60 

тънки греди 8-11 см.т.к.  СМЪРЧ  0  30.30  0.00 

тънки греди 8-11 см.т.к.  Б.БОР  1  25.25  25.25 

технологична СМЪРЧ  0  20.20  0.00 

технологична Б.БОР  0  20.20  0.00 

ДРЕБНА  47     1414.00 

Ритловици и саръци СМЪРЧ  45  30.30  1363.50 

Ритловици и саръци Б.БОР  2  25.25  50.50 

технологична СМЪРЧ  0  20.20  0.00 

технологична Б.БОР  0  20.20  0.00 

ДЪРВА  194     6024.65 

ОЗМ СМЪРЧ  27  40.40  1090.80 

ОЗМ Б.БОР  71  35.35  2509.85 

технологична СМЪРЧ  0  20.20  0.00 

технологична Б.БОР  0  20.20  0.00 

Дърва за огрев СМЪРЧ  26  25.25  656.50 

Дърва за огрев Б.БОР  70  25.25  1767.50 

ОБЩО ЗА 180 "С"  1433     95465.20 

ОТДЕЛ/ПОДОТДЕЛ: 181 "Б" 

ЕДРА  293     23866.30 

Трупи над 50 см.т.к. СМЪРЧ  0  90.90  0.00 

Трупи над 50 см.т.к. Б.БОР  0  85.85  0.00 

Трупи над 30 см.т.к. СМЪРЧ  170  85.85  14594.50 

Трупи над 30 см.т.к. Б.БОР  3  80.80  242.40 

Трупи от 18 до 29 см.т.к. СМЪРЧ  108  75.75  8181.00 

Трупи от 18 до 29 см.т.к. Б.БОР  12  70.70  848.40 

технологична СМЪРЧ  0  20.20  0.00 

технологична Б.БОР  0  20.20  0.00 

СРЕДНА  16     631.25 

Трупи от 15 до 17 см.т.к. СМЪРЧ  3  55.55  166.65 

Трупи от 15 до 17 см.т.к. Б.БОР  1  50.50  50.50 

обли греди 11-14 см.т.к.  СМЪРЧ  10  35.35  353.50 

обли греди 11-14 см.т.к.  Б.БОР  1  30.30  30.30 

тънки греди 8-11 см.т.к.  СМЪРЧ  1  30.30  30.30 

тънки греди 8-11 см.т.к.  Б.БОР  0  25.25  0.00 

технологична СМЪРЧ  0  20.20  0.00 

технологична Б.БОР  0  20.20  0.00 
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ДРЕБНА  38     1151.40 

Ритловици и саръци СМЪРЧ  38  30.30  1151.40 

Ритловици и саръци Б.БОР  0  25.25  0.00 

технологична СМЪРЧ  0  20.20  0.00 

технологична Б.БОР  0  20.20  0.00 

ДЪРВА  46     1499.85 

ОЗМ СМЪРЧ  21  40.40  848.40 

ОЗМ Б.БОР  2  35.35  70.70 

технологична СМЪРЧ  0  20.20  0.00 

технологична Б.БОР  0  20.20  0.00 

Дърва за огрев СМЪРЧ  20  25.25  505.00 

Дърва за огрев Б.БОР  3  25.25  75.75 

ОБЩО ЗА 181 "Б"  393     27148.80 

              

ВСИЧКО ЗА ОБЕКТ 1602  1826     122614.00

 
 
(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и 

заплащането на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени 
(посочени в таблицата на чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително 
добити количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на 
собствеността на дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: 
Срок за сеч – от –„по позволително за сеч” -до 15.05.2018 г. 
Срок за извоз до временен склад – от –„по позволително за сеч”- до 15.05.2018 г. 
Срок за транспортиране от временен склад – до 20.05.2018 г. 
Краен срок на договора – до 25.05.2018 г. 
(4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 
настоящия договор. В този случай страните по настоящия договор подписват допълнително 
споразумение за удължаване срока на договора, съобразно сроковете за сеч и извоз, 
определени със съответното позволително. 

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на нормативните документи за 
ползване на дървесината от горите. 

 
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: 122614,00 лева 
без вкл. ДДС./сто двадесет и две хиляди шестстотин и четиринадесет лева без ДДС/ 
, разпределена по асортименти, съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 

                      (2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се 

заплаща преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида 
дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат авансово преди подписването на приемателно 
-предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети/те се заплащат от 
Купувача/ за транспортиране на съответното количество дървесина.  

3. Първата вноска и Авансовите вноски се превеждат по следната сметка на ОБЩИНА 
ДЕВИН – ОБЩИНА ДЕВИН – IBAN: BG 79 IABG 7491 8402 5624 00  с код за вид плащане – 
444000 , BIC KOД: IABGBGSF, Търговска банка  ” ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” клон 
гр.Смолян офис гр.Девин.. 
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(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния 
протокол, ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от 
КУПУВАЧА, удостоверяващ извършено авансово плащане. Превозните билети се издават до 
размера на внесените от Купувача авансови вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 
дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 
договор.  

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асотримент е 
посочена в таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в 
размер на 6130.70 лева.  / шест хиляди сто и тридесет лева и 0.70 лева/. Същата се внася преди 
сключване на договора по следната банкова сметка на ОБЩИНА ДЕВИН –  

IBAN: BG 79 IABG 7491 3301 5166 03, BIC KOД: IABGBGSF, Търговска банка  ” 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” клон гр.Смолян офис гр.Девин. Гаранцията за изпълнение 
се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че КУПУЧЪТ по настоящия договор е 
изпълнил договорните си задължения в пълен обем, качествено и в срок, при спазване 
изискванията на настоящия договор и „Наредбата”, Закона за горите и подзаконовите 
нормативни актове.  

       Гаранцията за изпълнение на договора,може да се представи и като Банкова 
гаранция,съгласно „Наредбата”. 

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след 
изтичане срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на 
всички дължими суми по настоящия договор и след окончателното транспортиране на цялото 
количество действително добита дървесина. Протоколът за освидетелстване на сечищата се 
подписва от регистрирания лесовъд, на който е издадено и позволителното за сеч.  

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 
Чл. 3 (1) С издаване на позволителното за сеч и подписване на предавателно - 

приемателния протокол по чл.37 ал.1 от „Наредбата”, насажденията от обекта се предават на 
Купувача. От момента на предаването върху него преминава и отговорността по 
осъществяване на противопожарната охрана, охраната срещу незаконни посегателства в 
обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 
приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 
насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 
регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите и притежаващо Удостоверение за 
упражняване на лесовъдска практика –Теофил Теофилов Топалов - Удостоверение № 
8327/06.11.2012г. , което ги подписва ,като всичко подписано от регистрирания лесовъд се 
удостоверява с печат на фирмата. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 
Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния 
регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. 
Лицето, на което е издадено позволителното 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 добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата 
Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на 
дървесината преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен 
протокол по образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат 
в момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

(6) Собствеността на добитата дървесина преминава върху Купувача,след подписване 
на приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността,заплащането й ,или 
издаването на електронен превозен билет от страна на Продавача. 
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  
Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от Обекта, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 
като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 
договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 
упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване 
на предавателно – приемателния протокол за предаване на обекта, ПРОДАВАЧЪТ издава 
позволителното за сеч за маркираната дървесина със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от 
настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 
1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината 

във всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 
2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 
3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 
4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 
5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно 

нормативната уредба. 
6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в 

присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено 
позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 
дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат 
на биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи 
промяна във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия 
договор и след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на 
допълнително споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително 
инвентаризираните количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по 
категории и асортименти за даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 
от настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 
прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 
обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 
от настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със 
заповед сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното 
насаждение, без да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай 
КУПУВАЧЪТ заплаща само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 
изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и 
неустойки за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 
- Неспазване изискванията на БДС; 
- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  
- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 
- Природни и стихийни бедствия;  
 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 
Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 7 дневен 

срок преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което 
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се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като 
от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 7 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 
сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 7 дневен 
срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване 
на приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 
технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, 
както и при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсича само маркираните дървета, съгласно технологията за извеждане сечта и 
извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план : 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 
настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите 
на осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на Общината 
упражняващи лесовъдска практика и  РДГ . 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 
настоящия договор. 

(8) Да изгражда извозните пътища необходими за усвояване на дървесината и да 
поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите съоръжения към и в 
обекта, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина 
по асортименти с посочените в БДС/Български Държавен Стандарт/. При добив на 
асортименти с параметри, различни от посочените в БДС, продажната цената се завишава с 
10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 
настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено 
в приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 
количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 
срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 
ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 
двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 
договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 
предпазни средства. 

(13) При извършване на мероприятията по сечта, разкройването, извоза и 
транспортирането на добитата дървесина до и от временен склад, КУПУВАЧЪТ  е длъжен да 
спазва изискванията по охрана и безопасност на труда. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето 
по чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 
удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от 
трудовия договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 
декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва ЗГ и подзаконовите му нормативни актове. 
(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при съставяне на 

протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до обекта 
към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 
задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 
съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на 
мероприятията с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от 
него във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия 
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на труд и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и 
противопожарните мерки в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия 
на труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за 
риска “трудова злополука”. 

(20) За изпълнението на предмета на настоящия договор Купувача се задължава, да 
отговаря за действията и бездействията на работещите в обекта, като за свои действия и 
бездействия. 

(21) За изпълнението на предмета на настоящия договор Купувача се задължава, да 
спазва чл.52 ал.6 от „Наредбата” ,която гласи: - Купувачите на стояща дървесина на корен в 
качеството им на оператори 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.), са длъжни да спазват изискванията му, за което подписват декларация преди 
започване на работа в обекта. 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 
Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на 

договора, ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или на ръка в деловодството на 
Община Девин –гр.Девин/. Адресите за кореспонденция на страните по договора са: 
1. За ПРОДАВАЧА – гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, тел. 03041/2174, факс. 03041/2661, e-mail: 
obshtina@devin.bg  Сайт на ОБЩИНАТА:www.devin.bg 
2. За КУПУВАЧА - гр. Девин, ул. „Стара планина” № 2А, тел. 0882 360 750,  
e-mail: dsv_trans@abv.bg 

 (2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, 
същата е длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение 
връчените книжа на адреса, се смятат за редовно връчени.  

 
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 
(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 
констатирано нарушение на Закона за горите и подзаконовите му нормативни актове, нанесло 
значителни вреди или констатирано неизпълнение на технологичния план от страна на 
КУПУВАЧА,както и при констатирано от Продавача бездействие на Купувача,относно 
предмета на договора в продължение повече от един месец ,в рамките срока на Договора. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 
последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в 
случай, че КУПУВАЧЪТ не изпълни което и да е от задълженията си по настоящия договор . 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 
обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 
природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 
10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 
заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 
договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите му нормативни 
актовете. 

(5) В други случаи, предвидени в „Наредбата”. 
(6) В случаите на предходните ал. (1), ал. (2), ал. (4) и ал. (5) гаранцията за изпълнение 

не се възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА  като 
неустойка,включително при прекратяване на Договора по вина на Купувача – съобразявайки 
се с разпоредбите на „Наредбата”.  

 
Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 
(1) С изтичане срока на договора.  
(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 
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(3) В други случаи, предвидени в „Наредбата”. 
(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 
писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 
внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за 
пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 
реституционни претенции и сечта е започнала, договорът се прекратява с едностранно 
писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като КУПУВАЧЪТ заплаща стойността 
само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по договора се 
възстановяват, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и 
неустойки за нанесени вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 
(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  
 
VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  
Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 
неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по 
настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи 
неустойка в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно 
разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 
съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 
2% от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 
КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 
ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 10 % от сумата останала като неизпълнение по договора, 
освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за забавата.  

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 
договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, същите се отразяват в 
протокол, подписан от двете страни по договора. В този случай сроковете по договора могат 
да бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 
Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м3 за намиращите се на склад 
дървени материали, за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на намиращата се на 
склад дървесина. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по 
договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от 
авансовите вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в 
случаите на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото 
законодателство, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за 
здравословни и безопасни условия на труд в горите и други специфични за съответната 
дейност, предмет на настоящия договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност 
ПРОДАВАЧА от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, 
наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или 
вреди, дължащи се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на 
дейността, предмет на настоящия договор. 
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(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд 
при работа на територията на Община Девин – гр.Девин и определя лица, които ще провеждат 
началния, периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във всички случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия 
договор от страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се 
задържа в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка. 

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 
(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска и друга собственост, за които съответната община или 
собственик изисква заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на 
КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 
изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 
законодателство. 

(5) 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 компетентен съд. 

 
Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните и се състои от девет страници. 
 
 

ПРОДАВАЧ:                                        КУПУВАЧ:  
ОБЩИНА ДЕВИН                                                           ”ДСВ-ТРАНС” ООД           

 
                                                                          Управител: 
1.Красимир Даскалов– Кмет на Общината                    Бисер Альошев Младенов 

 
 

2.Захаринка Шапкова – Гл.счетоводител 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


