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ДОГОВОР 

ЗА ПОКУПКО ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ГОРСКИ 

ТЕРИТОРИИ , СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

В ОБЕКТ №  

Днес, ................. , в гр. Смолян , обл. Смолян, между: 

1. ОБЩИНА СМОЛЯН със седалище и адрес на управление Бул. “България”№ 12 

БУЛСТАТ ИН по ДДС: BG 000615118, представлявана от - Кмет на община Смолян и - гл. 

счетоводител, наричана за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна и 

2  .........................................................................  

със седалище и адрес на управление ................................   с ЕИК 

 .............................................................................................. ,представляван/о от ..  наричан/о за 

краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” 

на основание, чл.35, ал.1 и ал.3, т.1 от Наредба за условията и реда и възлагане 

изпълнението на дейностите в горски територии - държавна и общинска собственост и за 

ползването на дървесина и на недървесни  горски продукти в изпълнение на Заповед №    на 

Кмета на община Смолян за  определяне на изпълнител, се сключи настоящият договор като, 

Страните се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ  И СРОК НА ДОГОВОРА 

              Чл.1./1/ Възложителя възлага маркирана стояща  дървесина на корен в обект №  , а 

Изпълнителя се задължава да добие и извози дървесината и да заплати договорената между 

страните цена, както и да изгражда и поддържа извозните горски пътища  и насажденията в 

които извършва дърводобив, предвидени в утвърдения технологичен план. 

  1./2/. Дървесината, посочена в 1.1 от настоящия договор се намира в : 

отдел        подотдел „   ” землище на  с. ………………, съгласно сортиментните 

ведомости, които са неразделна част от настоящия договор.    

  1./3/ Насажденията, включени в обектите се предават на изпълнителя с издаването на  

Позволително за сеч. Изпълнителя е длъжен да се яви да получи позволително за сеч, най 

късно до 14 дни датата на сключване на договора. Позволителното за сеч се изготвя и подписва 

от лице, вписано в регистъра по чл.235 от ЗГ. 

 1./4/ Настоящия договор се сключва за срок от ………………./съгласно предложения 

от участника/ календарни дни. Срока започва да тече от датата на издаване на позволителното 

за сеч. 



II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

            Чл.2. /1/. Цената която изпълнителя  трябва да заплати за обект №…………       е в 

размер на       (словом) лева без ДДС.,   а с ДДС-         (словом) лева. 

  2./2/. Начин на плащане :   авансово  60 % от общата стойност на договора по т.2.1, да 

се заплатят в три дневен срок след подписването на договора. 

2./3/ Всяко следващо плащане е по действително добити и приети с двустранен  

протокол количества по цени на отделните сортименти. 

2./4/ В случайте когато изпълнителя желае да му бъде издаден превозен билет за 

дървесината, чиято стойност надвишава размера посочен в т.2.2 изпълнителя внася 

предварително сумата от цената на добитите количества дървесина, преди издаване на 

съответния билет. 

2./5/. Изравняването на стойността по договора става с издаване на последния превозен 

билет , след приключване на сечта и извоза в последното насаждение. В случай че стойността 

на действително добитите количества дървесина надвишават стойността на договора по т.2.1, 

Изпълнителят доплаща разликата преди издаване на последния превозен билет. В случай че, 

стойността на действително добитото количество дървесина е по малка от стойността на 

договора, Възложителя възстановява разликата на Изпълнителя. 

 

Ш.ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл.3./1/. От деня на получаване на позволителното за сеч, определеното сечище се счита 

за предадено и се намира под охраната на Изпълнителя. 

        3./2/.Дървесината преминава в собственост на Изпълнителя от момента на  маркиране на 

натоварената дървесина и издаване на превозен билет. 

От този момент изпълнителя  няма право на рекламации за дървесината и носи пълната 

отговорност за по-нататъшното й транспортиране и разпореждане в съответствие със ЗГ и 

другите действащи нормативни документи. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.4. Възложителя  е длъжен: 

               4.1. Да издаде Позволително за сеч на дървесината 

               4.2. Да следи за извеждането на сечта и извоза на дървесината съгласно утвърдения 

Технологичен план; 

               4. 3. Да осигури свой представител при приемане на добитата дървесина; 

               4.4. Да осигури свой представител за издаване на електронни превозни билети; 

               4.5. Да осигури свой представител за освидетелстване на сечищата и подписва акт за 

това. 

               4.6 Възложителя е длъжен да предостави дървесината във вид , количество и качество 

съгласно сортиментна ведомост. 

              4.7 .Възложителя има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на Изпълнителя. 

 



V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.5. Изпълнителя е длъжен: 

             5. 1.Да заплати уговорената цена в размер по начините и в срокове уговорени в 

настоящия договор; 

             5.2. Да извърши сечта и извоза на дървесината в сроковете, определени със 

съответното Позволително за сеч, спазвайки изискванията на Закона за горите и да почисти 

сечището след завършване на сечта; 

            5.3. Да отсича само маркираните дървета, съгласно технологията за извеждане на сечта 

и извоза на дървесината, утвърдена в Технологичния план; 

           5. 4.Да осигури присъствието на свои представители при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор, както следва : 

 ......................................................... - ЕГН ................................ , 

Удостоверение №...............................  

          5.5.Да осигури свой представител за освидетелстване на сечището и подписване на 

протокол за това; 

         5. 6.Да заплати договорената цена в размера, по начините и в сроковете, определени в 

настоящия договор; 

          5.7. Да опазва стриктно околната среда по време на изпълнение на договора; 

          5.8.Да спазва изискванията на действащите нормативни актове за техническа 

безопасност и охрана на труда и да носи отговорност при злополука с наетите от него 

работници; Изпълнителя е длъжен да направи инструктаж на наетите от него работници срещу 

подпис. 

          5. 9.Дървените материали от сечището се извозват и спускат до  временни складове по 

определени пътища , съобразени с технологичния план. 

         10.Да уведоми писмено Общината за настъпили промени относно трудовите 

правоотношения с необходимия лесовъдски персонал; 

        5.11.Да опазва в добро състояние горските, общинските и полски пътища, а при 

увреждането им да ги възстанови за своя сметка . 

         5.12 Да постави информационни табели по реда на чл.13, ал.3 от Наредбата, съгласно 

утвърдени образци 

         5.13 Изпълнителя се задължава да спазва изискванията на чл.48 от Наредба №8 , като 

почисти площите в обекта, в които се извършва сечта. 

      

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

              Чл.6. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора ще 

се извършват в писмена форма. 

 

 



VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

               Чл.7. Гаранцията за изпълнение на Договора е в размер на 10% от достигната 

стойност на обекта. За обект № ………... лева , като същата представлява парична сума , 

внесена по сметка на община Смолян:  BIC:  BG 66IABG74913350005003, IBAN: IABGBGSF   

при „   Интернешънъл Асет Банк“       

                   7.1 Възложителя освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок от 30 

дни след изтичане срока на договора.       

                     

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 8. Настоящия договор може да бъде прекратен: 

8.1. От страна на Възложителя, без да дължи неустойки за пропуснати ползи, след 

констатирано нарушение на Закона за горите, Наредба №8, констатирано неизпълнение на 

технологичния план, 

Като гаранцията за изпълнение не се връща. 

8.1.2. Договора се прекратява с неговото изпълнение. 

8.1.3. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено. 

8.2. Ако при издаването на позволителното за сеч в резултат на природни бедствия или друга 

непреодолима сила / незаконна сеч/ бъдат повредени или унищожени  повече от 10% от 

насажденията предмет на договора, Изпълнителя може да поиска пропорционално намаляване 

на цената на насаждението. 

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл.9 При пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя, както и в случай, че 

изпълнителя не добие, извози цялото количество маркирана дървесина, включена в обекта , 

Изпълнителя дължи неустойка в размер на 30 % от цената по т.2.1 и гаранцията за изпълнение 

на договора се задържа от Възложителя и не се връща. 



9.1 Ако при сечта и извоза в резултат на стихийни бедствия бъдат повалени или повредени 

немаркирани дървета, по начин, който налага тяхното отсичане същите се отсичат и извозват 

от Изпълнителя след маркиране и изготвяне на необходимата документация и се заплащат по 

договорената с настоящия договор цена. 

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.10./1/. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване. 

     10./2/. Възникналите между страните спорове относно изпълнението, приложението 

и тълкуването на настоящия договор, се разрешават чрез преговори и взаимно съгласие между 

тях, а когато такова липсва, спорът се решава по съдебен ред. 

     10./3/. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

българското законодателство, имащи приложение в конкретния случай. 

 

 

 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 

всяка от страните 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

КМЕТ: 

/…………………../                                                                               /……………………/ 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

  

/…………………………/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

                 

    

            

 

 

 

 

 


