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ДОГОВОР М
г.
за продажба на прогнозни количества стояща иглолистна
дървесина на корен
Днес, ............. 2020 г. в гр.Сунгурларе на основание чл. 79, ал. 1 от 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 /Наред6ата/ и Заповед Мз ...... / ............. 2020 г. на Кмета на Община
КУПУВАЧ
Сунгурларе
за
Заповед
на
на
определяне
открита със
Ле ....... /
2020г.
продажба
за
на
иглолистна
стояща
процедура
дървесина на
...............
се
корен, сключи настоящият дългосрочен договор между:
1. 1. ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, с административен адрес: гр. Сунгурларе, обл.
Бургас, ул. Георги Димитров 2, ЕИК 000057250, представлявано от д-р георги Кенов Кмет, наричано за краткост ПРОДАВАЧ от една страна и
2. „ ........................” ................... , с ЕИК .......................... седалище и адрес на
управление - гр./с. ................. , община ............. ,ул.„ ..................... ” Ме .......... ,
представлявано от .................................- управител, наричано за краткост
КУПУВАЧ от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1)ПРОДАВАЧЪТ продава и прехвърля на КУПУВАЧА собствеността върху
стояща дървесина на корен, а КУПУВАЧЪТ се задължава да извърши добив на
дървесина, включваща сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад,
кубиране и рампиране на маркираната дървесина и да закупи количеството дървесина,
включено в обект М.» 2001, попадащ на територията на Община Сунгурларе.
(2) Предмет на продажба на дървесина от обект М: 2001 са маркираните за сеч дървета с
определени прогнозни количества дървесина, установени въз основа на сортиментна
ведомост за Отдел/и/подотдел/и (насаждение/я): М ................... и общо прогнозно
количество в размер на -7459.00 пл.куб.м. за първата година от действие на договора
(от 01.01 .2020г. до 31 .12.2020г.).
(3) За следващите календарни години (2021г., 2022г., 2023г. и 2024г.) от действието на
договора (с период 01 .01. до 31.12. на съответната година) количеството стояща
дървесина на корен от обекта, предмет на търга, изразено в процент от годишното
ползване на дървесина на Община Сунгурларе по години за срока на действие на
договора е:
- за 2021год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %,
- за 2022год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %,
- за 2023год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %
- за 2024год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2025год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2026год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2027год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2028год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2029год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2030год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2031год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2032год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.

-

за 2033год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/за 2034год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/за 2035год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/-

%.
%. и
3 %.
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(4) Посочените в предмета на процедурата количества дървесина са прогнозни.
Купувачът е длъжен да извърпш добив на всички маркирани дървета, дори и в случаите
когато добитите количества дървесина са по - малко от предвидения обем за
съответната година от действие на договора, както и когато същите надвишават
първоначално посочения прогнозен обем дървесина. Купувачът се задължава да закупи
цялото добито количество дървесина на временен склад.
(5) В случай, че при осъществяване на Дейността бъде добито и закупено по-малко
количество дървесина от договорираното кошачество дървесина по чл. 1, ал. 2 и ал. 3 от
насажденията, Община Сунгурларе не предоставя допълнителни количества дървесина.
Под по - малко количество дървесина се имат предвид случая, когато купувачът е
добил цялото маркирано количество дървесина, но въпреки това добитото количество
не достига договореното за добив и продажба колшчество дървесина.
(6) Посочените в предмета на процедурата количества дървесина са прогнозни.
Купувачът е длъжен да извърши добив на всички маркирани дървета, дори и в случаите
когато добитите количества дървесина ще надвишат първоначално посочения
прогнозен обем, както и се задължава да закупи всички добити количества.
Чл.2. Дейностите, предмет на настоящия договор, включващи действията посочени в
предходния член, се извършва съгласно утвърдени от служител на продавача
технологични планове и в съответствие с изискванията на Закона за горите, Наредба На
8 за сечите в горите и другите нормативни и поднормативни актове за работа в горите.
Чл.3.(1) Насажденията (отдели/подотдели) за всяка една година от действието на
договора се предават на КУПУВАЧА с издаването на позволително за сеч (поотделно
за всяко насаждение - чл. 52, ал. 5 от Наредба М? 8 за сечите в горите), и изготвяне и
подписване на Предавателно-приемателен протокол, както следва:
1. не по - малко от 3/три/ дни преди започване на сечта за 202Огод.;
2. за следващите години от действие на договора, не по е рано от 01 .01. на годината, за
която е сключено допълнителното споразумение, но не по - малко от 3/три/ дни преди
започване на сечта.
Позволителните за сеч и протоколите се изготвят в присъствието на лицензирания
лесовъд на КУПУВАЧА, който ги подписва.
(2) Позволителните за сеч се издават от оправомощено от кмета на Община
Сунгурларе длъжностно лице, съгласно чл.108, ал.1 от ЗГ на лице регистрирано в
публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика представител на
КУПУВАЧА. Лицето, на което е издадено позволително за сеч, носи отговорност и
упражнява контрол по извършването на добива на дървесина до освидетелстване на
сечището.
(3) От деня на получаване на Позволителното за сеч и съставяне/подписване/ на
Предавателно-приемателния протокол, определените насаждения за продажба на
дървесина се считат за предадени от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА, и върху
КУПУВАЧА преминава отговорността по опазване на горите от пожари и
неправомерни действия до деня на окончателно приключване на Добива на дървесина и
освидетелстване на насажденията.
(4) След приемане на насаждението/ята от КУПУВАЧА, рискът от случайно
похабяване на отсечената, не извозена на временен склад, не рампираната, както и на
извозената и рампирана на временен склад дървесина, но не транспортирана е за сметка
на КУПУВАЧА.

11. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 4. Срокът на договора е от датата на сключването му до датата на
освидетелстване на всички сечища, но не по - късно от 31.01.2035 год. През
последната година от изпълнение на договора (2035 год.) и при наличие на
хипотезата на чл. 80, ал. 7 от Наредбата срокът на договора се удължава с една
година, но не по-кьсно от 31.12.2036год.

Ежегодно в срок до 31.01. на текущата година към договора се подписва допълнително
споразумение, с което за следващата календарна година се определят насажденията, в
които ще се осъществява ползването на стояща дървесина на корен и цената на
дървесината по асортименти и дървесни видове, както и стойността на гаранцията за
изпълнение на договора. Допълнителното споразумение влиза в сила, след представяне
на актуализираната гаранция за изпълнение на договора.
При наличие на хипотезата на чл. 80, ал. 7 от Наредбата гаранция за изпълнение за
2020год. се възстановява частично, предвид разпоредбата на чл. 77, ал. 5 от Наредбата
гласяща, че гаранцията за изпълнение в размер, съответстващ на недобитото
количество, за годината (2О2Ог.), през която не е добито цялото количество дървесина,
се освобождава след добиването на недобитата част, съответно се задържа при не
извършено ползване на прехвърлената за следващата година дървесина в размер
съответстващ на неизпълнението. Настоящата хипотеза е относима и за следващите
години от действието на договора.
Изпълнението на договора през първата година от неговото действие - 2020г., свързано
с осъществяване предмета на търга, в т.ч.добива и извоза на прогнозните количества
иглолистна дървесина на временен горски склад, покупката и транспортирането й, ще
се изпълняват от купувача за негова сметка.
111. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5. (1) Общата прогнозна стойност за първата година от действие на договора
хшшди и
е.................. лева(...........
..
лева без ДДС.) Заплащането на цената на дървесината през първата година от действие
на договора се извършва по достигнатата на търга цена, изчислена за един плътен
кубичен метър и формирана и разпределена пропорционално спрямо процентното
увеличение по дървесни видове и асортименти. При наличие на разлики между
количествата действително добита дървесина и посочените в тръжната документация,
заплащането ще се извършва от купувача по начина посочен по - горе и на единични
ЦСНИ ПО ДЪРВССНИ ВИДОВЕ И асортименти, СЪГЛЗСНО ПРИЛОЖСНИС МЕ 1 КЪМ НЗСТОЯЩИЯ
договор. За всяка следваща година от действие на договора се изготвя ново
Приложение М.: 1 за конкретната година, което е неразделна част от Споразумението по
чл. 80, ал. 1, т. 1 от Наредбата.
(2) За следващите години от действие на договора цените на асортиментите дървесина
се определят въз основа на анализите по чл.4,ал.4,т.4 и т.5 от Наредбата, чрез които е
определена началната им цена при провеждане на процедурата, като се увеличават с
процента на завишение, ако е достигнат такъв при провеждане на процедурата.
Плащането на цената ще се изплаща на авансови вноски, по следния начин:
1. Първата вноска е в размер на не по-малко от 10 (десет) на сто от договорираната цена
с включено ДДС и се внася от Купувача, до 3 дни от подписване на договора. Не се
допуска транспортиране на дървесина, ако не е внесена авансова вноска по договора.
2. За следващите години от действие на договора Първата вноска е в размер на не помалко от 10 (десет) на сто от договорираната цена с включено ДДС и се внася от
Купувача, до 3 дни от влизане в сила на подписаното споразумението по чл. 4, абзац
втори от настоящия договор. Не се допуска транспортиране на дървесина, ако не е
внесена авансова вноска по договора.

3. Размерът на следващите авансови вноски за всички години от действие на договора е
не по малък от 10 (десет) на сто от стойността на дървесината за съответната година с
включено ДДС, който се заплаща в рамките на 5 (пет) дни, считано от датата на
изготвяне на приемателно- предавателния протокол по предходно платената
дървесина. Този срок за плащане се отнася за случаите, когато Купувачът е приел
дървесината, чиято стойност изчерпва размера на авансово платената вноска.
4. Последната вноска е в размер, съответстващ на разликата между остатъка от
направените авансови вноски и стойността на предадената с последния приемателно-

предавателен протокол дървесина.
5. Плащането за всяка следваща година ще се извършва, съгласно определената с
допълнителното споразумение обща цена и по единични цени по дървесни видове и
асортименти, съгласно Приложение Не 1 за конкретната година, неразделна част от
споразумението.
(3) Към стойността по предходните алинеи се начислява законоустановения размер на
данък добавена стойност.
(4) Купувачът може да транспортира дървесина на стойност до размера на авансовата
вноска.
(5) Издаването на фактури за закупената дървесина се извършва по реално получени
количества асортименти на база подписаните предавателно - приемателни протоколи.
При промяна в данните на банковата сметка, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да уведоми
КУПУВАЧА, в противен случай плащанията, извършени до момента на уведомяването
се считат за редовно извършени.
(6) Плащането за всяка следваща година ще се извършва, съгласно определената с
допълт-штелното споразумение обща цена и по реда на чл. 5, ал. 2 от настоящия
договор.
1У. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
Чл.6 (1)ПР0ДАВАЧЪТ има право:
1. Да получи авансовите вноски по договора и паричната равностойност на дървесината
предмет на настоящия договор, съгласно договорените условия в Раздел 111.
2. Да осъществява текущ контрол по изпълнението на настоящия договор, без с това да
пречи на 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 договора в писмена форма.
3. Да издава разпореждания за временно спиране или прекратяване на дейностите,
свързани с изпълнение на договора, при констатиране на:
3.1. Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове;
3.2. Неспазване на изискванията на ЗЗБУТ;
3.3. Неспазване на противопожарните и др.изисквания;
3.4.Форсмажорни обстоятелства по смисъла на 5 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 .
4. Да изисква от КУПУВАЧА, при сключване на договора писмена информация за
всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите
промени в тази информация.
5. При наличие на обективни ПрИЧИНИ НЗЛЗГЩИ Промяна В интензивността. на ССЧТЗ В
някое от насажденията, включени в настоящия договор и след извършена
инвентаризация ПРОДАВАЧЪТ сключва анекс с КУПУВАЧА за извършване на добива
на допъштително инвентаризираното количество дървесина в насаждението и

закупуване на същото, при запазване на договорените единични цени по асортименти
дървесина за даденото насаждение.
6. Когато в резултат на биотични и абиотични въздействия възникне необходимост от
промяна на предвидената по ГСП (ЛУП) вид сеч в насажденията и същото налага
приоритетно провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в тях, предвидената вид
сеч се заменя със съответната вид сеч, като добитото допълнително количество
дървесина следва да бъде закупено от КУПУВАЧА. В този случай страните се
задължават да подпишат анекс, с който да уредят отношенията си във връзка с
продажбата на дървесина, при гарантиране интересите на двете страни.
7. При сключване на анекс към договора в случаите по т. 6 и т. 7 КУПУВАЧЪТ се
задължава преди подписване на съответния анекс да представи актуализирана гаранция
за изпълнение на договора.
8. При сключване на анекс за осъществяване на добива на допълнителното количество
дървесина по т. 6 и т. 7, ако е предвидено да бъдат добити асортименти, които не са
предмет на договора, продажната цена за същите се определя, като цените на
асортиментите дървесина и дървесни видове, които не са предмет на договора се
определят въз основа на анализите, чрез които е определена началната им цена при
провеждане на процедурата, като се увеличават с процента на завишение, ако е
достигнат такъв при провеждане на процедурата.
9. При констатиране на отклонения, свързани с размерите и качеството на асортименти
дървесина, които се добиват и продават на територията на Община Сунгурларе и/иша
нарушения при изпълнение на договора да информира КУПУВАЧЪТ и изисква от него
качествено изпълнение на задълженията по договора.
10. 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.
11. Инициира с писмена покана приемането на добитата от КУПУВАЧА дървесина при
налични количества дървесина на временен склад.
12. Поиска от КУПУВАЧА за негова сметка да осъществи изпълнението на
определените в договора технологични и качествени показатели при констатирани
отклонения.
(2) ПРОДАВАЧЪТ има следните задължения:

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 Ме 8 от 2011 г. за сечите в горите) насажденията, включени
в обекта. Предаването на насажденията се извършва с подписването на двустранен
предавателно-приемателен протокол в срок не по-малко от 3 (три) работни дни преди
началото на изпълнение на договора. При изразено желание от страна на КУПУВАЧА,
ПРОДАВАЧЪТ предава всички насаждения, включени в обекта, в 10-дневсн срок от
постъпване на искането. За следващите години предаването на насажденията става по
следния начин: не по - рано от 01.01. на годината, за която е сключено допълнителното
споразумение и минимум 3/три/ дни преди започване на сечта.
2. Да предаде позволителните за сеч и технологичните планове за изпълнение на
възложените дейности за всички насаждения, включени в обекта, едновременно с
подписване на предавателно - приемателните протоколи по т. 1.
3. Да осигури свой представител за приемане и предаване на дървесината в срокове и
по начин, уговорени в настоящия договор.
4. Да освидетелства сечищата в обекта и състави протоколи за това.
1.

5. В 3 (три)-дневен срок след отправена от КУПУВАЧА писмена покана да осигури
свой представител за приемане и предаване на добитата на временен склад дървесина.
Приемането на дървесината може да бъде инициирано с писмена покана и от страна на
ПРОДАВАЧА при налични количества дървесина на временен склад.
6. Да изготви протокол за приемане и предаване на дървесината на временен склад до
размера на авансовата вноска.
7. Да издава на Купувача превозни билети до размера на внесената авансова вноска.
8. Да осигури на КУПУВАЧА достъп до насажденията, включени в обекта, както и да
осигури проходимост на горските пътища за движение с подходящи превозни средства
на КУПУВАЧА до насажденията, вкшочени в обекта.
9. Да издава разрешително за достъп до горски територии в изпълнение на настоящия
договор.
10. Да следи за правилното извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно
утвърдения технологичен план, правилното й разкройване по асортименти, както и за
недопускане на повреди по стоящия дървостой. уплътняване на влажни и меки почви.
повреди и ерозия на извозните просеки и пътища.
11. Да прехвърли на КУПУВАЧА собствеността върху реално добита на временен
склад дървесина след подписване на предавателно-приемателен протокол и след
нейното заплащане.
12. Разглежда и утвърждава при установена необходимост, предложените от
КУПУВАЧА изменения в технологичните планове за добив на дървесина от
насажденията, включени в обекта.
13. Уведоми КУПУВАЧА писмено в З-дневен срок от настъпване на форсмажорни
обстоятелства по смисъла на 9 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.
14. Освидетелства сечищата в определения срок, като отбелязва и констатираните
пропуски и нарушения при изпълнение на горскостопанските дейности в обекта.

(3) Задълженията по предходната алинея ПРОДАВАЧЪТ извършва лично или чрез

оправомощен представител.
У.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
Чл. 7. (1) КУПУВАЧЪТ има право:
1. Да изисква приемането и предаването на дървесината в договорените срокове.
2. Да получи необходимото съдействие за изпълнение на предмета на настоящия
договор (предаване на насажденията, включени в обекта, получаване на
позволителните за сеч, подписване на приемателно-предавателени протоколи,
технологични планове и освидетелстване на сечищата).
3. Да заменя посочените подизпълнители, в случаите в които е посочил че ще ползва
такива за осъществяване на дейността в обекта, при условие че новите подизпълнители
отговарят на изискванията, определени в процедурата.
4. Да заяви писмено промяна на одобрения от ПРОДАВАЧА технологичен план за
конкретното насаждение.
5. В случай, че не бъде добито цялото договорено за съответната година количество
дървесина на корен КУПУВАЧЪТ може да добие недобитото количество единствено и
само през следващата година.
6. Да поиска от ПРОДАВАЧА 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 М.! 8 от 2011 г. за
сечите в горите, до отстраняването на несъответствията.
7. Да получи превозни билети за транспортиране на предадената му дървесина, до
размера на внесените авансови вноски.
8. Да получи достъп за товарене на предадената на временен склад дървесина, след
подадена заявка до ПРОДАВАЧА.
(2) КУПУВАЧЪТ има следните задължения:

Да осигури присъствието на лицензирания си лесовъд:
- за подписване от негова страна при изготвянето на предавателно-приемателните
протоколи за предаване на насажденията, при получаване на позволителните за сеч,
при предаване на технологичните планове в срокът по чл. 6, ал. 2, т. 1, при
освидетелстване на сечището/та и съставянето на констативен/и протокол/и за това.
- при осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на Община
Сунгурларе и/или РДГ, както и подписване на констативни протоколи от извършените
1.

проверки.
2. Да създаде необходимата организация и осигури нужното техническо оборудване за
извършване на дейностите по договора.
3. Да извърши качествено дърводобивни дейности и да почисти сечището/сечищата по
указания в позволителното/те за сеч начин/и, съгласно одобрените технологични
планове и в сроковете по настоящия договор.
4. Да отсича всички маркирани дървета и извърцш възложените дейности съгласно
одобрения технологичен план за конкретното насаждение.
5. Отправи писмена покана до ПРОДАВАЧА минимум веднъж месечно за приемане и
предаване на действително добитото и налично на временен склад количество
дървесина.
6. Да направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища, в
случаите които ПРОДАВАЧЪТ не е предвидил средства за това.
7. 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 двустранен приемателно-предавателен протокол.
8. Да присъства лично или да осигури свой писмено упълномощен представител за
окачествяване, приемане и предаване на добитата на временен склад дървесина. За
същото се изготвя протокол за приемане и предаване и се подписва от присъстващите.
9. 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.
10. Да поддържа за своя сметка извозните пътища в насажденията от обекта, след
съгласуване на мероприятията с ПРОДАВАЧА, както и да опазва горските пътища в
съответствие с разпоредбите на Наредба На 4 от 2013 г. за защита на горските
територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения (ДВ, бр. 21 от
2013 г.) и други нормативни актове, като за целта спазва следните изисквания:
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;
102. при продължително влошени атмосферни условия
завишена влажност, да
10. 1.

-

преустанови изпълнението на горскостопанската дейност,
предписания на служитещит на Община Сунгурларе и/или РДГ

,

включително след
както и при други

предпоставки, които допринасят за допускане на повреди от ерозия и уплътняване на
почвите;
10.3. 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;
11. Да съхранява и опазва пътищата, хидротехническите съоръжения и всички
подземни и надземни съоръжения, намиращи се в и в близост до насажденията,
включени в обекта.
12. Да разкройва най-рационално добитата дървесина, с цел получаване на максимален
обем ценни асортименти по действащите стандарти за качество на дървесината .
13. Да носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица.
14. Да не допуска нараняване на стоящия дървостой и да опазва подраста по време на
извършване на дейността по добив и извоз на дървесината.
15. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на
ПРОДАВАЧА информация необходима за осъществяването му.
16. Да не предоставя на трети лица правото на стояща дървесина на корен включена в
насажденията предмет на настоящия договор с изключение на посочените от него
подизпълнители.
17. Да организира транспортирането на заллатената дървесина в 10-дневен срок, считан
от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол, по начин, който не
уврежда горските пътища.
18. Да уведомява при необходимост предварително ПРОДАВАЧА за всяко предстоящо
транспортиране на дървесина от обекта.
19. При настъпване на форсмажорни обстоятелства(стихийни бедствия - наводнения,
ветровали и др.), водещи до невъзможност за работа в насажденията КУПУВАЧЪТ е
длъжен да уведоми ПРОДАВАЧА писмено в 3 дневен срок от настъпване на
събитието. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол.
20. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършва
добив на дървесина, на основание чл.52, ал.5 от Наредбата.
21. Да внася авансови вноски в размерите и сроковете, съгласно чл. 5, ал. 4 от
настоящия договор.
22. Да закупува всички видове асортименти дървесина, добити на временен склад в
обекта.
23. В случай че през текущата година купувачът не добие цялото договорено за
съответната текуща година количество дървесина на корен, той се задължава да
заплати недобитото количество по договорените за същата година цени, преди
подписване на допълнителното споразумение за следващата година. Заплатеното
количество е прогнозно и при разлики между реално добитата дървесина и
количеството на предварително заплатената по асортименти, Купувачът заплаща
стойността на приетата дървесина, преди нейното транспортиране или Продавачът
възстановява надвнесената сума, след окончателното добиване и транспортиране на
прехвърлената дървесина, в размер надвишаващ стойността на предварително
платената.
24. В 3-дневен срок от получаване на известие (уведомление) от страна на
ПРОДАВАЧА за налична на склада дървесина, да осигури свой представител за
приемане на същата с подписване на предавателно - приемателен протокол;
25. В 10-дневен срок, считан от датата на подписване на протокола по т. 17 да
организира извозването и транспортирането й е подходяща техника, с цел запазване на
горската инфраструктура.

26. 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.
27. Да представи в срокът по чл. 80, ал. 1 от Наредбата документите доказващи
наличието на обстоятелствата по чл 75а, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата.
(3) КУПУВАЧЪТ се задължава да притежава документ за съответствие с международен
стандарт, издаден от независим орган по сертификация, свързан с дейността добив и
преработка на дървесина през целия срок на действието договора.
(4) Изискването за представяне на сертификат, свързан с дейността добив на дървесина
се отнася и по отношение на подизпълнителите, които КУПУВАЧЪТ ползва при

изпълнение на дейността добив на дървесина.
У]. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ.
Чл.8.(1) Купувачът гарантира качествено изпълнение на договореното с настоящия
договор и представя гаранция в размер на 5 (пет) на сто от стойността на договореното
за съответната година. Гаранцията за изпълнение за 2020г. се предоставя при
сключване на договора, а за всяка следваща календарна година от срока на действие на
договора се предоставя до 31.12. на текущата календарна година. Гаранцията за
изпълнение се предоставя под формата на учредена в полза на Община Сунгурларе
банкова гаранция, издадена от местна или чужда банка или парична сума внесена по
сметка на Община Сунгурларе, по избор на купувача.
В случай, че купувачът представи банкова гаранция за изпълнение в нея следва да е
посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от Кмета на Община
Сунгурларе.
(2) Гаранцията за изпълнение на договора за всяка година от срока на действие на
същия се актуализира до стойността, определена с допълнителното споразумение по чл.
80, ал. 1 от Наредбата. За периода, през който средствата са престояли законно по
сметката на Община Сунгурларе не се дължат лихви.
(3) В случай, че през текущата календарна година купувачът не добие цялото решшо
маркирано за съответната текуща календарна година количество дървесина на корен,
той се задължава да заплати недобитото количество по договорените за същата година
цени, като има право да добие недобитото количество дървесина единствено и само
през следващата година. В този случай гаранцията за изпълнение, съответстваща на
недобитите количества дървесина се освобождава след цялостно приключване на
добива в насажденията или се задържа в случай на неизпълнение на това задължение.
(4) При забава на заплащането на авансовите вноски в уговорените с настоящия
договор срокове, Купувачът дължи неустойка в размер на 1 % за всеки просрочен ден
от стойността й за период не по-дълъг от 20 (двадесет) дни. След изтичане на този срок
ПРОДАВАЧЪТ има право да прекрати едностранно договора.
(5) При неизпълнение на задължението по чл. 7, ал. 2, т. 24 от настоящия договор,
рискът от случайното повреждане на дървесината или погиването й вследствие на
форсмажорни обстоятелства преминава върху Купувача от момента на изтичане на тези
срокове. При просрочване на 3-дневния срок по чл. 7, ал. 2, т. 24 от настоящия договор
ПРОДАВАЧЪТ съставя протокол за наличната на склад дървесина, който се изпраща
на КУПУВАЧА, като втория дължи неустойка в размер на 1 % от стойността на
приетата и не предадена дървесина за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от
стойността на същата.

(6) При неизпълнение на задължението по чл. 7, ал. 2, т. 24 от настоящия договор по
вина на Купувача, същият дължи магазинаж в размер 0,20 лв./МЗ за намиращите се на
склад дървени материали, за всеки просрочен ден.
(7) Страните се договарят сумите по чл. 8, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от настоящия договор да се

удържат от авансовите вноски.
(8) При съществено неизпълнение на задълженията по договора от страна на
КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ може да задържи гаранцията за изпълнение.
(9) При неизпълнение на задълженията по този договор всяка от страните има право на
обезщетение за причинените вреди, в случай че същите са в размер по - голям от
договорените неустойки, при условията гражданското и търговско право.
(10) 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.
(11) 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.
(12) ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер, равен на внесената от
КУПУВАЧА гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответното
насаждение, за което ПРОДАВАЧЪТ не е изпълнил задължението си по чл. 6, ал. 2, т.
1, т. 2 и т. 8 от договора.
(13) За виновно неизпълнение на задълженията си по договора, КУПУВАЧЪТ дължи на
ПРОДАВАЧА неустойка, в следните случаи и размери:
1. По чл. 7, ал. 2, т. 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. 7, ал. 2, т. 12 неустойка в размер, равен на 5 на сто от стойността на тази
дървесина.
3. По чл. 4 от договора - неустойка в размер, равен на 5 на сто от стойността на
недобитата дървесина. Стойността недобитото количество дървесина се изчислява за
един плътен кубичен метър, като общата стойност за недобитото количество за обекта
се раздели на общото количество дървесина от обекта.
4. При неизпълнение на задълженията по чл. 7, ал. 2, т. 10 - 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-високият
размер на вредите бъде установен по съдебен ред.
УЦ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.9 (1) Настоящия договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. с изтичане срока на договора;
3. когато по време на действието на договора - в резултат на настъпила промяна в
обстоятелствата, поради която КУПУВАЧЪТ или подизпълнителят вече не отговарят
на някое от изискванията на ПРОДАВАЧА;
4. когато по време на изпълнение на договора бъде установено, че КУПУВАЧЪТ е
подписал декларация с невярно съдържание;

,

когато са установени от ПРОДАВАЧА в процеса на изпълнение на договора
неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и
качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива,
допуснати от подизпълнителя/ите;
6. дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията
заложени в търга;
7. в случай, че страните не подпишат допълнително споразумение в срок до 31 януари,
съгласно чл. 80, ал. 9, т. 1 от Наредбата;
8. С едностранно писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като задържи
внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение, в случай, че КУПУВАЧЪТ откаже
да заплати приетата на временен склад дървесина, съгласно посочените в договора
срокове;
9. КУПУВАЧЪТ не представи актуализираната гаранция за изпълнение на договора;
10. Са установени от ПРОДАВАЧА в процеса на изпълнение на договора неотстраними
отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели
за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от
подизпълнителя;
11. КУПУВАЧЪТ не представи документите по чл. 7, ал. 2, т. 35 от договора или
престане да отговаря на изискванията за сключване на договор по чл. 75а, ал. 1, 2 и 4 от
Наредбата;
12. КУПУВАЧЪТ не представи документа/ите по чл. 7, ал. 3 и/или ал. 4 от договора в
срока по чл. 80, ал. 9, т. 1 от Наредбата.
5.

(2) ПРОДАВАЧЪТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление,
без да дължи обезщетение за пропуснати ползи в следните случаи:
1. КУПУВАЧЪТ не изпълни, което и да е негово задължение по настоящия договор;
2. При предявени по съответния ред реституционни претенции по отношение на
насажденията, включени в обекта, предмет на настоящия договор. В този случай
прекратяването се отнася само за количествата дървесина от конкретното насаждение,
за което са предявени реституционните претенции. След прекратяването се редуцира и
размера на гаранцията за изпълнение на договора, като на КУПУВАЧА се възстановява
надвнесената сума.
3. В други случаи, предвидени в 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, Закона за горите и
подзаконовите нормативни актовете.
(3) Когато в процеса на изпълнение на договора ПРОДАВАЧЪТ констатира отклонения
на изпълнението от определените технологични и качествени показатели за извършване
на дейността, които могат да бъдат отстранени от КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ може:
1. да поиска от КУПУВАЧА за негова сметка да осъществи изпълнението на
заложените в договора технологични и качествени показатели.
2. да прекрати договора и да получи от КУПУВАЧА стойността само за реално
добитата, извозена на временен склад и приета с протокол дървесина.
(4) В случаите по ал.1, от т.3 до т.6 вкл., както и по ал.3, т.2 гаранцията за изпълнение
не се връща. В тези случаи ПРОДАВАЪТ не дължи на КУПУВАЧА обезщетения за
пропуснати ползи и неустойки за вреди.
(5) С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да
прекратят договора поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства по
смисъла на 5 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, както и
реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които

неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай авансово внесени суми за
дървесина, която не е транспортирана от временен склад, се връщат на КУПУВАЧА,
внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на Договора се освобождава, а
страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.
(6) ПРОДАВАЧЪТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление,
без да дължи обезщетение за пропуснати ползи в случаите по чл. 6, ал. 1, т. 3, 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.
(7) 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, ако ПРОДАВАЧЪТ виновно не изпълни някое от задълженията си по чл.
6, ал. 2 от договораВ този случай ПРОДАВАЧА дължи на КУПУВАЧА неустойка в
размер на 30 % /тридесет процента/ от пълната стойност на договора, изчислена на
база оставащите години на действие на договора, считано от момента на предсрочното
му едностранно прекратяване от страна на КУПУВАЧА.
УПЪСПОРОВЕ и СЪОБЩЕНИЯ
Чл.10 (1)Страните по настоящия договор ще отправят всички съобщения и
уведомления помежду си само в писмена форма.
(2) Писмената форма се смята за спазена и когато тя е отправена по факс, телекс,
електронна поща, препоръчана поща или е заведена в деловодството на Община
Сунгурларе или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно
възпроизвеждане на изявлението. Разменените между страните електронни изявления,
дори и да не са подписани с квалифициран електронен подпис, се считат за направени
от съответната страна.
(3) Адресите за кореспонденция на страните са:
1. ЗА ПРОДАВАЧА:
2. ЗА КУПУВАЧА:
е-щаН

е-шац!

(4)При промяна на седалището или посочения адрес за кореспонденция на някоя от
страните по договора същата е длъжна в 7-дневен срок от промяната да информира
писмено ответната страна в противен случай всички съобщения, уведомления и книжа
се считат за редовно връчени.
Чл.11 (1)Настоящият договор може да бъде изменен от страните по взаимно съгласие,
изразено в писмена форма, без да се променят съществено условията, при които е бил
проведен търга с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен.
(2) Изменение на договора се допуска и в случаите, когато в резултат на непреодолима
сила се налага промяна в сроковете на договора.
Чл.12 (1) Спорове между страните във връзка с настоящия договор се уреждат чрез
преговори. В случай, че не се постигне споразумение, спорът се отнася до съда.
(2) За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на
българското законодателство.
Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра - по един за
всяка от страните.

ПРОДАВА Ч:

КУПУВА Ч:

