
М и н и с т ъ р  н а  з е м е д е л и е т о  и  х р а н и т е

З А П О В Е Д

№ РД49-26

София, 23.01.2017 г.

На основание чл. 168, т. 1 и 13 от Закона за горите, във връзка с чл. 9г 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  и  одобрен  доклад  …………………………….2017 г.  на  заместник-министъра  на

земеделието и храните

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Утвърждавам  Общи  условия  на  договорите  на  държавните  предприятия  и

териториалните поделения, приложение към настоящата заповед и неразделна част от нея,

както следва:

1. Приложение № 1 –  Общи условия  на договорите за  възлагане  на добива  на

дървесина;

2. Приложение  №  2  –  Общи  условия  на  договорите  за  продажба  на  стояща

дървесина на корен;

3. Приложение  № 3 –  Общи условия  на  договорите  за  продажба  на  прогнозни

количества добита дървесина;

4. Приложение № 4 – Общи условия на договорите за продажба на действително

добити количества дървесина.

II. Общите  условия  по  т.  I.  са  минимална  задължителна  част  от  съответните

договори на държавните предприятия и териториалните поделения. При въвеждането им в

цялостното  съдържание  на  договора,  при  необходимост,  може  да  се  извърши

преномериране на текстовете.
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III.  За държавните предприятия и поделенията, които притежават сертификат за

управление на горите, общите условия следва да се допълнят съобразно изискванията на

съответните стандарти за горска сертификация.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник-министър на

земеделието и храните.

Заповедта да се сведе до знанието на държавните предприятия по чл. 163 от Закона

за горите и да се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и

храните и на държавните предприятия.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
Министър

(П)

ЕВ/РГС 
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Приложение № 1 към Заповед № РД 49-26/23.01.2017 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
1.1. Осъществява  текущ  контрол  по  изпълнението  на  договора,  без  да  възпрепятства

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за  спазването  на  технологичните  изисквания  и  правомерното  извършване  на
дейностите, като дава задължителни указания в писмена форма и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при
констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа.

1.2. Издава  разпореждания  за  временно  спиране  или  цялостно  прекратяване  на  дейностите,
свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

1.2.1.Нарушения на Закона за горите (ЗГ) или свързаните с него подзаконови нормативни актове;
1.2.2.Неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN);
1.2.3.Неспазване  на  изискванията  на  Закона  за  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд

(ЗЗБУТ); 
1.2.4.Неспазване на противопожарните и други изисквания;
1.2.5.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 (ДВ,
бр. 96 от 2011 г.), наричана по - нататък „Наредбата“.

1.3. Спре  временно  извоза  на  дървесина  от  насажденията  до  временните  складове  при
преовлажнени почви и условия, предразполагащи увреждане на горските извозни пътища.

1.4. Спре временно изпълнението на договора по време на брачния период на определени със
Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) видове дивеч в насаждения от обекта. 

1.5. Заявява писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ добиването на допълнителни специални асортименти
дървесина.

1.6. Инициира  с  писмена покана  приемането на  извършената  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа  при
налични количества дървесина на временен склад. 

1.7. Поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка да осъществи изпълнението на определените в
договора технологични и качествени показатели при констатирани отклонения.

1.8. Предложи  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  допълнително  споразумение  за  извършване  на  добива  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
дървесина за съответното насаждение. 

1.9. Промени обекта на договора като изключи насаждения, в които сечта не е започнала, при
отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина в тях в случаите на т. 1.8, като
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.

2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ e длъжен да:

2.1.  Предаде  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  или  оправомощено  от  него  лице  и  в  присъствието  на
регистрирания по чл. 235 от ЗГ му лесовъд маркирани за сеч и с положени на терена граници (съгласно
Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) насажденията, предмет на договора, от
които  ще  се  добива  дървесината.  Предаването  на  насажденията  се  извършва  с  подписването  на
двустранен предавателно-приемателен протокол в срок до 10 дни преди началото на изпълнението на
дейностите в съответствие с определения график по т. 4.15 и не по-малко от 3 (три) работни дни преди
започване на сечта. При изразено желание от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT е длъжен
да предаде всички насаждения, включени в обекта, в 10-дневен срок от постъпване на искането. 

2.2. Предаде позволителните за сеч и утвърдените технологични планове за добив на дървесина
за  всички  насаждения,  включени  в  обекта,  едновременно  с  подписване  на  предавателно  –
приемателните протоколи по т. 2.1. 
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 2.3. Осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до насажденията и временните складове, включени в
обекта, чрез проходимост на горските пътища в държавните горски територии за превозни средства с
висока проходимост и за декларираната при проведената процедура техника. 

2.4.  Следи за правилното провеждане 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 пътища и просеки.

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

2.6. Осигури свой представител за приемане на действително добитото и извозено на временен
склад количество дървесина в 3 (три)-дневен срок след отправена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена покана
или не по-малко от веднъж месечно при добита дървесина на временен склад, за което се подписва
двустранен предавателно-приемателен протокол. 

2.7. Заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената работа в срок не по-късно от 10 (десет) работни
дни от датата на представяне на издадена от него фактура, в размер и по начин, уговорени в договора.

2.8.  Разглежда  и  утвърждава,  при  установена  необходимост, предложени  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
изменения в технологичните планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта.

2.9.  Уведоми  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  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.

2.10. Освидетелства сечището в определения срок, като отбелязва и констатираните пропуски и
нарушения при изпълнение на горскостопански дейности в обекта. 

2.11.  Удължи срока  на  договора,  в  случай,  че  е  наложил  временно  спиране  на  дейността  на
основание т. 1.2.5, 1.3 и 1.4., с времето, за което е наложено преустановяване на дейността. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:
3.1. Изисква приемането на възложената работа в договорените срокове.
3.2. Получи договореното възнаграждение в размера и в сроковете, уговорени в договора.
3.3. Получи  необходимото съдействие  за  изпълнение  на  работата  (предаване  на  насажденията,

включени в обекта,  получаване на позволителните за сеч,  подписване на приемателно-предавателни
протоколи и технологични планове).

3.4. 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. 

3.5. Заменя  подизпълнителите  си,  ако  предварително  е  посочил  ползването  на  такива  за
осъществяване  на  дейността  в  обекта  и  при  условие,  че  новите  подизпълнители  отговарят  на
изискванията, определени в процедурата.

3.6. Заяви писмено промяна на одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологични планове за добив на
дървесина от насажденията, включени в обекта

3.7. Откаже  да  добие  допълнително  заявените  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  специални  асортименти
дървесина. 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:
4.1. Осигури присъствието на служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска

практика в следните случаи:
4.1.1.  за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за предаване на

насажденията; 
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4.1.2. 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 дейностите в съответствие с определения
график по т. 4.15 и минимум 3 (три) работни дни преди започване на сечта;

4.1.3.  при  извършване  на  проверки  от  компетентни  органи,  след  уведомяване  за  предстоящи
такива;

 4.1.4. при освидетелстване на сечищата и съставянето на протоколи за това.
4.2. Създаде  необходимата  организация  и  осигури  съответното  техническо  оборудване  за

извършване на възложеното по договора, съгласно декларираното при проведената процедура. 
4.3. Представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички

лица,  които  ще  извършват  дейностите  по  договора,  както  и  за  настъпилите  промени  в  хода  на
изпълнение на дейността. 

4.4. Извърши качествено възложените дърводобивни дейности и да почисти сечищата по указания
в позволителните за сеч начини и в определените в тях срокове.

4.5. Присъства лично или да осигури свой упълномощен представител за приемане на добитата на
временен  склад  дървесина,  за  което  се  изготвя  и  подписва  двустранен  предавателно-приемателен
протокол за приемане на извършената работа.

4.6. Отсича само определените за сеч дървета по цялата площ от насажденията в обекта и извърши
възложените дейности, съгласно одобрения технологичен план за добив на дървесина за конкретното
насаждение, като не оставя неотсечени маркирани дървета.

4.7. Направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища.
4.8. Поддържа за своя сметка извозните пътища в насажденията от обекта, след съгласуване на

мероприятията  с  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  както  и  да  съхранява  горските  пътища  в  съответствие  с
разпоредбите на Наредба № 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 и следните изисквания:

4.8.1.  на технологичните планове и указанията  на служителите на ДЛС/ДГС по изпълнение на
добива и извоза на повалената дървесина за недопускане на уплътняване на влажни и меки почви,
повреда и ерозия на извозните просеки и пътища;

4.8.2. при продължително влошени атмосферни условия – завишена влажност, да преустановява
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;

4.8.3.  да  изгражда  за  своя  сметка  подходи,  необходими  за  усвояване  на  дървесината  в
насажденията, съгласно технологичния план, като съхранява и опазва създадените горски пътища до
обекта, където се извършва сечта и извоза.

4.8.4.  да  съхранява  и  опазва  хидротехническите  съоръжения  и  всички  подземни  и  надземни
съоръжения, намиращи се в и в близост до насажденията, включени в обекта.

4.9. Разкройва най-рационално добитата дървесина, с оглед получаване на максимален обем ценни
асортименти по действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN) . 

4.10. Добива допълнително заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални асортименти дървесина, при
постигнато споразумение. 

4.11. Не допуска  нараняване  на  стоящия дървостой  по време на  извършване  на  дейността  по
добив и извоз на дървесината.

4.12. Спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и
охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица.

4.13. Не възпрепятства контрола  по изпълнение на договора  и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
информация, необходима за осъществяването му.

4.14. Не  предоставя  на  трети  лица  извършването  на  добива  на  дървесината,  включена  в
насажденията, предмет на договора, с изключение на посочените от него подизпълнители.

4.15. Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както
следва:
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4.16.При обективна невъзможност за предаване на договореното по т. 4.15 количество дървесина,
поради  форсмажорни  обстоятелства  по  смисъла  на  §  1,  т.  23  от  допълнителните  разпоредби  на
Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  писмено  в  3 (три)-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.

4.17.Постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършва добив на
дървесина, на основание чл. 52, ал. 5 от Наредбата.

4.18.Спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове,
регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за
противопожарна безопасност в горите.

Задължения  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  към  договори,  сключени  по  реда  на  чл.  39  и  сл.  от
Наредбата, в изпълнение на чл. 116, ал.2 от ЗГ, в сила от 01.01.2018 г.: 

4.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да притежава документ за съответствие с международен
стандарт, издаден от независим орган по сертификация,  свързан с дейността,  предмет на договора.
Документът следва да се представи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ най-късно до подписването на допълнителното
споразумение към договора за 2018 г., т.е. 31.01.2018 г.

4.20.Изискването  се  отнася  и  по  отношение  на  подизпълнителите,  които  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
ползва при изпълнение на дейността.

САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

5. Страните по договора  не носят отговорност и  не дължат неустойки за пълно или частично
неизпълнение на задълженията си по него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла
на  §  1,  т.  23  от  Допълнителните  разпоредби  на  Наредбата,  уважени  реституционни  претенции  и
непреодолима  сила  и  други  обстоятелства,  възникнали  след  сключването  му,  в  резултат  на  които
неговото изпълнение е обективно невъзможно. 

6.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на някое
от задълженията си по договора, в следните случаи: 

6.1. по  т. 2.1.  до 2.3.  –  неустойка в  размер,  равен на гаранцията  за  изпълнение на договора,
преизчислена за съответното насаждение, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е изпълнил задължението си; 

6.2. по  т.  2.6.  –  неустойка  в  размер  на  10  на  сто  от  стойността  на  услугата  за  добива  на
неприетата отсечена и извозена на временен склад дървесина;

6.3. За неспазване на определения срок по т. 2.7. – неустойка в размер на законната лихва върху
дължимата сума за срока на просрочието. 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  дължи  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка  за  виновно  неизпълнение  на
задълженията си по договора, в следните случаи:

7.1. по  т. 4.1.  – неустойка  в  размер,  равен  на  внесената  от  него  гаранция  за  изпълнение  на
договора, преизчислена  за  съответното  насаждение,  за  което  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не  е  изпълнил
задължението; 

7.2. по т. 4.8. – неустойка в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен
в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;

7.3. по т. 4.9. – неустойка в размер, равен на 30 на сто от стойността на услугата за добива на тази
дървесина; 

7.4. по т. 4.15. – неустойка в размер, равен на 20 на сто от стойността на услугата за добива на
неотсечената и неизвозена на временен склад дървесина спрямо графика за съответното тримесечие,
изчислена на база на цената на обезличен кубичен метър по договора. 

8. За  неизпълнение  на  други  задължения  по  договора,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  да  задържи
внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение като неустойка по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
не се освобождава от отговорността за възстановяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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. 
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9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети
в  резултат  на  изпълнението  на  предмета  на  договора.  Нанесените  щети  са  за  сметка  на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът се прекратява:
10. с изтичане срока на договора 
11. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
12. с  едностранно  писмено  уведомление  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  без  да  дължи  обезщетение  за

пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че: 
12.1.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или подизпълнителите му вече не отговарят на някое от изискванията

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;
12.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е  подписал  декларация  с  невярно  съдържание при  провеждането  на

конкурса за възлагане на дейността;
12.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  допуснал  неотстраними  отклонения  от  определените  с  договора

срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително
такива, допуснати от подизпълнителите;

12.4. Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл. 18 от
Наредбата; 

12.5. В случаите по т. 1.2.1 до 1.2.4.;
12.6. При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина, в случаите на

т. 1.9 от договора, след като сечта в насажденията е започнала, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само
действително извършената дейност.

Допълнение към договори, сключени по реда на чл. 39 и сл. от Наредбата
12.7. В случай,  че страните не подпишат допълнително споразумение в срок до 31 януари на

следващата календарна година;
12.8. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи актуализираната гаранция за изпълнение на

договора.

13. С  едностранно  писмено  уведомление  от  всяка  една  от  страните,  те  могат  да  прекратят
договора  поради  обективни  причини  -  форсмажорни  обстоятелства  по  смисъла  на  §  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
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално добитите количества дървесина, като внесената
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за  изпълнение на договора  се  освобождава,  а  страните не си дължат
неустойки и престации за пропуснати ползи.

14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да
дължи обезщетение за пропуснати ползи, в следните случаи: 

14.1. За виновно неизпълнение на графика за добив по т. 4.15.
14.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  допуснал  отстраними  отклонения  от  определените  с  договора

технологични и качествени показатели за  извършване на съответната  дейност, включително такива,
допуснати от подизпълнителите, които не желае да отстрани за своя сметка.

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай,
че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни задължението си:

15.1. по т. 2.1. и 2.2.;
15.2. по т. 2.3. - 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.
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Приложение № 2 към Заповед №РД 49-26/23.01.2017 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ 
ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

1. ПРОДАВАЧЪТ има право да:
1.1. 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.

1.2. 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:

1.2.1. Нарушения на Закона за горите (ЗГ) или свързаните с него подзаконови нормативни актове;
1.2.2. Неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN);
1.2.3. Неспазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ); 
1.2.4. Неспазване на противопожарните и др. изисквания;
1.2.5. 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 (ДВ,
бр. 96 от 2011 г.) (Наредбата).

1.3. Спре временно изпълнението на договора по време на брачния период на определени със ЗЛОД
видове дивеч в насаждения от обекта.

1.4. 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. 

1.5. Инициира с писмена покана приемането на добитата от КУПУВАЧА дървесина при налични
количества дървесина на временен склад. 

1.6. Поиска  от  КУПУВАЧА за  негова  сметка  да  осъществи  изпълнението  на  определените  в
договора технологични и качествени показатели при констатирани отклонения.

1.7. 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. 

2. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да:
2.1.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) насажденията, 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 не по-малко от 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. 

2.2.Предаде  позволителните  за  сеч  и  утвърдени  технологични  планове  за  всички  насаждения,
включени в обекта, едновременно с подписване на предавателно – приемателните протоколи по т. 2.1.

2.3.Осигури  на  КУПУВАЧА  проходимост  на  горските  пътища  в  държавните  горски  територии,
осигуряваща достъп до насажденията и временните складове, включени в обекта. 

2.4.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. 
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2.5.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 не по-малко от веднъж месечно, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен
протокол. 

2.6.Прехвърли  на КУПУВАЧА собствеността  върху реално добита  на временен склад дървесина
след подписване на предавателно-приемателен  протокол и след нейното заплащане.

2.7.Издава на КУПУВАЧА превозни билети за дървесината, описана в предавателно-приемателните
протоколи по т. 2.6 до размера на внесените авансови вноски.  

2.8.Разглежда и утвърждава при установена необходимост предложените от КУПУВАЧА изменения
в технологичните планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта.

2.9.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.

2.10. Освидетелства сечищата  в  определения срок,  като отбелязва и констатираните  пропуски  и
нарушения при изпълнение на горскостопанските дейности в обекта. 

2.11. Удължи  срока  на  договора,  в  случай,  че  е  наложил  временно  спиране  на  дейността  на
основание т. 1.2.5., 1.3. и 1.4. с времето, за което е наложено преустановяване на дейността. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

3. КУПУВАЧЪТ има право да:
3.1. 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).

3.2. Заменя  посочените  подизпълнители,  ако  е
посочил,  че  ще  ползва  такива,  за  осъществяване  на  дейността  в  обекта,  при  условие,  че  новите
подизпълнители отговарят на изискванията, определени в процедурата.

3.3. 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. 

3.4. Заяви  писмено  промяна  на  одобрените  от
ПРОДАВАЧА технологични планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта.

3.5. Получи  превозни  билети  за  транспортиране  на  предадената  му  дървесина,  до  размера  на
внесените авансови вноски.

3.6.  Получи достъп за товарене на предадената на временен склад дървесина, след подадена заявка
до ПРОДАВАЧА. 

4. КУПУВАЧЪТ e длъжен да:
4.1.  Осигури  присъствието на служителя си,  регистриран за  упражняване на частна лесовъдска

практика, в следните случаи:
4.1.1. за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за предаване на

насажденията; 
4.1.2. 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
по т. 4.14. и не по-малко от 3 (три) работни дни преди започване на сечта;

4.1.3. при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;
4.1.4. при освидетелстване на сечищата и съставянето на протоколи за това.
4.2.  Създаде  необходимата  организация  и  осигури  съответното  техническо  оборудване  за

извършване на възложеното по договора, съгласно декларираното при проведената процедура.
4.3.  Почисти сечищата по указания в позволителните за сеч начини и в определените в тях срокове. 
4.4.  Отправи писмена покана до ПРОДАВАЧА минимум веднъж месечно за приемане и предаване

на действително добитото и налично на временен склад количество дървесина.
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4.5.  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. 

4.6.  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.

4.7.  Направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища, в случаите,  в
които ПРОДАВАЧЪТ не е предвидил средства за това. 

4.8. 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  №  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:

4.8.1.  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;

4.8.2. 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;

4.8.3.  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;

4.8.4.  да  съхранява  и  опазва  хидротехническите  съоръжения  и  всички  подземни  и  надземни
съоръжения, намиращи се в и в близост до насажденията, включени в обекта.

4.9.  Разкройва най-рационално добитата дървесина, с цел получаване на максимален обем ценни
асортименти по действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN). 

4.10. Не допуска нараняване на стоящия дървостой и да опазва подраста по време на извършване на
дейността по добив и извоз на дървесината.

4.11. Спазва  изискванията  на  действащите  нормативни  документи  за  техническа  безопасност  и
охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица.

4.12. Не  възпрепятства  контрола  по  изпълнение  на  договора  и  предоставя  на  ПРОДАВАЧА
информация, необходима за осъществяването му.

4.13. Не предоставя на трети лица изпълнението на договора, с изключение на посочените от него
подизпълнители.

4.14. Изпълнява договора по тримесечия и минимални количества, както следва:

4.15. При обективна невъзможност за изпълнение на договореното по т. 4.14. 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.

4.16. Постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършва добив на
дървесина, на основание чл. 52, ал. 5 от Наредбата. 

4.17. Внася авансовите вноски по договорените размери и начини. 
4.18. Заплати цялото реално добито количество дървесина от обекта. 
4.19. Организира транспортирането на заплатената дървесина в 10-дневен срок, считан от датата на

подписване на приемателно-предавателния протокол, по начин, който не уврежда горските пътища.
4.20. Уведомява  най-малко един  работен  ден  предварително  ПРОДАВАЧА  за  всяко предстоящо

транспортиране на дървесина от обекта. 
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4.21. 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. 

4.22. Спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове,
регламентиращи стопанисването и ползването на горите.

Задължения на КУПУВАЧА към договори, сключени по реда на чл. 75 и сл. от Наредбата, в
изпълнение на чл. 116, ал.2 от ЗГ, в сила от 01.01.2018 г.: 

4.23. КУПУВАЧЪТ се задължава да притежава документ за съответствие с международен стандарт,
издаден от независим орган по сертификация, свързан с дейността, предмет на договора. Документът
следва да се представи от КУПУВАЧА най-късно до подписването на допълнителното споразумение
към договора за 2018 г., т.е. 31.01.2018 г.

4.24.Изискването се отнася и по отношение на подизпълнителите, които КУПУВАЧЪТ ползва при
изпълнение на дейността.

САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

5. 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. 

6. 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  т. 2.1. до 2.3. 

7. За виновно неизпълнение на задълженията си по договора, КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА
неустойка, в следните случаи и размери:

7.1. По т. 4.1. от договора - неустойка в размер, равен
на   внесената  от  КУПУВАЧА  гаранция  за  изпълнение  на  договора,  преизчислена  за  съответното
насаждение, за което се отнася неизпълнението.

7.2. По т. 4.9.  – неустойка в размер, равен на 10 на сто
от стойността на тази дървесина.

7.3. По т. 4.14. от договор – неустойка в размер, равен на  10 на сто от стойността на недобитата
дървесина, спрямо графика за съответното тримесечие. 

За договори, сключени по реда на чл. 75 и сл. от Наредбата, в изпълнение на чл. 116, ал.2 от ЗГ,
да се има предвид разпоредбата на  чл. 80, ал. 7 от Наредбата.

7.4. При неизпълнение  на  задълженията  по т. 4.8.  –
неустойка в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги
отстрани за собствена сметка. 

7.5. 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.

8. 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.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът се прекратява:
9. С изтичане срока на договора;
10.По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
11. От  ПРОДАВАЧА  с  едностранно  писмено  уведомление,  когато по  време  на  действието  на

договора се установи, че: 
11.1. КУПУВАЧЪТ или неговите подизпълнители вече не отговарят на някое от изискванията на
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ПРОДАВАЧА, в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;
11.2. КУПУВАЧЪТ е подписал декларация с невярно съдържание;
11.3. КУПУВАЧЪТ е  допуснал  неотстраними  отклонения  от  определените  с  договора  срокове,

технологични и качествени показатели за  извършване на съответната  дейност, включително такива,
допуснати от подизпълнителя;

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

12. С едностранно писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като задържи внесената от
КУПУВАЧА гаранция за изпълнение, в случай, че:

12.1. КУПУВАЧЪТ откаже да заплати приетата на временен склад дървесина, съгласно посочените
в договора срокове; 

За договори,  сключени по реда на чл. 75 и сл.  от Наредбата,  договорът се прекратява и
когато:

12.2. страните  не  подпишат  допълнително  споразумение  в  срок  до  31  януари  на  следващата
календарна година;

12.3. КУПУВАЧЪТ не представи актуализираната гаранция за изпълнение на договора;
12.4. 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;

12.5. КУПУВАЧЪТ  престане да отговаря на изискванията за сключване на договор по чл. 75а,
ал. 1, 2 и 4 от Наредбата;

13. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора
поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 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.

14.ПРОДАВАЧЪТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи
обезщетение за пропуснати ползи в случаите по 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. 

15. 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 задължението си:

15.1. по т. 2.1. и 2.2 от договора;
15.2. по т. 2.3. 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.
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Приложение № 3 към Заповед №РД 49-26/23.01.2017 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ      ЗА 

ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА   СТРАНИТЕ   

1. ПРОДАВАЧЪТ има право да:
1.1. Спре транспортирането на дървесината от временен склад при лоши метеорологични

условия, както и при 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  (ДВ,  бр.  96 от 2011 г.)  (Наредбата),  във  връзка  с опазване  и
предотвратяване  на  повреди  на  горската  пътна   инфраструктура, като  за  този  период
купувачът не дължи неустойка. 

1.2. Предложи промяна на тримесечния график за доставка на договорената дървесина, в
случай, че е налице забава при добива на същата.

1.3. Откаже продажбата на заявените от КУПУВАЧА специални асортименти дървесина, при
невъзможност за тяхното добиване.

2. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да:
2.1. Предостави  на  КУПУВАЧА  договорените  прогнозни  количества  дървесина  по

тримесечия и минимални количества, както следва:

2.2. Уведоми писмено КУПУВАЧА чрез писмо с обратна разписка, по електронна поща или факс, за
наличното количество дървесина на склад, предмет на договора. 

2.3. Осигури  свой  представител  за  предаването  на  наличната  на  склад  дървесина  в  срок  от  3
работни дни от изпращане на известие до КУПУВАЧА.

2.4. Предаде на  КУПУВАЧА  собствеността  върху реално добита  на временен склад дървесина с
подписване на предавателно-приемателен  протокол и след нейното заплащане.

2.5. Осигури на КУПУВАЧА достъп с подходяща техника, съобразена с теренните условия за
товарене и транспортиране на предадената на склад дървесина.

2.6. Издава на КУПУВАЧА превозни билети до размера на внесените авансови вноски и да изготви
приемателно–предавателен протокол за предадената дървесина. 

 3. КУПУВАЧЪТ има право да:
3.1. Получи  на  склад  действително  добитите  количества  дървесина,  съгласно  действащите

стандарти за качество на дървесината (БДС/EN). 
3.2. Заяви писмено добиването на специални асортименти, извън посочените в договора, което се

приема от продавача при технологична възможност за добива им. 
3.3. Получи превозни билети за транспортиране на получената от него дървесина до размера на

внесените авансови вноски.
3.4. Получи  достъп  за  товарене  и  транспортиране  на  предадената  на  временен  склад

дървесина, след подадена заявка до ПРОДАВАЧА, освен в случаите по т. 1.1.
3.5. Направи  рекламации  и  да  претендира  за  възстановяване  на  заплатената  сума,  съгласно

разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

4. КУПУВАЧЪТ е длъжен: 
4.1.  Внася авансовите вноски по договорените размери и начини. 
4.2. Осигури в срок до 5 работни дни от получаване на известие (уведомление) свой представител за

приемане  на  трайните  горски  пътища  и  наличната  дървесина  на  временен  склад  с  приемателно  –
предавателен протокол. 

4.3. Заплати  изцяло  всички  добити  договорени  асортименти  и  количества  дървесина  от  обекта,
приети с протокол и налични на временен склад. 
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4.4. Организира транспортирането на заплатената дървесина в 10-дневен срок, считан от датата на
подписване  на  приемателно-предавателния  протокол,  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. 

4.5. Уведомява  най-малко  един  ден  предварително  ПРОДАВАЧА  за  всяко  предстоящо
транспортиране на дървесина от обекта. 

4.6. 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. 

5. Купувачът няма право да прехвърля на трети лица правата и задълженията  по договора.

САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

6. 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.  В този  случай  всяка  от
страните е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3-дневен срок от настъпване на
събитието и да приложи доказателства за това.

7.  ПРОДАВАЧЪТ  дължи  на  КУПУВАЧА  неустойка  за  виновно  неизпълнение  на  следните
задължения:

7.1. По т. 2.1. – неустойка в размер, равен на 2 на сто от стойността на неизпълненото количество
дървесина спрямо графика, изчислена на база на обезличен кубичен метър, съгласно договора. 

7.2. По т. 2.5. в срок по-дълъг от 30 дни – неустойка в размер, равен на 5 на сто от стойността на
наличната на склад дървесина.

 8.  КУПУВАЧЪТ  дължи  на  ПРОДАВАЧА  неустойка  за  виновно  неизпълнение  на  следните
задължения:

8.1.По т. 4.2. – неустойка в размер на 0,5 на сто от стойността й за всеки просрочен ден, но
за не повече от 10 дни, след което внесената гаранция за изпълнение се задържа. 

8.2. По т. 4.3. – неустойка в размер на внесената от него гаранция за изпълнение на договора. 
8.3. По т. 4.4. – магазинаж в размер на 0,1 на сто от стойността й за всеки просрочен ден, но

за  не  повече  от  30  дни,  след  което  нетранспортираната  дървесината  остава  в  полза  на
Продавача. 

8.4. При неявяване на КУПУВАЧА или на негов упълномощен представител в определените срокове
за приемане на дървесината,  както и при неизпълнение на задълженията по т. 4.3. и 4.4.,  рискът от
случайното повреждане  или погиване  в  следствие  на  форсмажорни  обстоятелства на  наличната  на
склад дървесина преминава върху КУПУВАЧА от момента на изтичане на тези срокове. В този случай
КУПУВАЧЪТ дължи обезщетение на ПРОДАВАЧА в размер, равен на нанесената щета.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
9. Договорът се прекратява:

9.1.  с изтичане на срока му;
9.2.  по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
9.3.  с  едностранно  писмено  уведомление  от  страна  на  ПРОДАВАЧА,  като  внесената  от

КУПУВАЧА гаранция за  изпълнение се  задържа,  в  случай че КУПУВАЧЪТ откаже да приеме или
заплати  или  транспортира  наличната  на  временен  склад  дървесина,  предмет  на  договора,  в
договорените срокове.

9.4. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните,  когато след сключването
му,  поради  обективни причини  -  форсмажорни  обстоятелства,  уважени  реституционни
претенции и  непреодолима сила и други обстоятелства, 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.

  10. Договорът може да бъде прекратен с едностранно писмено уведомление от:
10.1. ПРОДАВАЧА, в случай на неизпълнение от КУПУВАЧА на задълженията по т. 4.1. до 4.3.
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10.2. КУПУВАЧА,  когато  след сключване  на  договора  не  му бъдат  осигурени  договорираните
количества дървесина, съгласно договорения график. В този случай авансово внесените от него суми и
гаранцията  за  изпълнение  по  договора  се  възстановяват  в  срок  от  5  работни  дни  от  датата  на
прекратяване на договора.
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Приложение № 4 към Заповед № РД49-26/23.01.2017 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ      ЗА 

ПРОДАЖБА НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДОБИТИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА   СТРАНИТЕ   

1. ПРОДАВАЧЪТ има право  да спре транспортирането на дървесината от временен
склад  при  лоши  метеорологични  условия,  както  и  при  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 (ДВ, бр. 96 от 2011
г.) (Наредбата), като за този период КУПУВАЧЪТ не дължи неустойка. 

2. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да:
2.1. Осигури на  КУПУВАЧА достъп до местата на предаване на договореното количество

дървесина  с  подходяща  техника,  съобразена  с  теренните  условия,  за  товарене  и
транспортиране, за което се извършва оглед на място и се подписва протокол. В случай, че
определените  за  транспортиране  трасета  касаят  преминаването  през  пътища  -  общинска
собственост или собственост на физически или юридически лица,  същите се поканват да
присъстват на огледа. 

2.2. Осигури свой упълномощен представител за експедиране на дървесината и маркирането й
с контролна горска марка в срок от 1 (един) работен ден от получаването на известие от КУПУВАЧА по
т. 4.5.

2.3. Издава на КУПУВАЧА превозни билети до размера на заплатената дървесина. 
2.4. Уведоми  писмено  КУПУВАЧА  в  3-дневен  срок  от  настъпване  на  форсмажорните

обстоятелства по т. 1 и да приложи доказателства за това, а в останалите случаи по т. 1. – в срок от 1
(eдин) работен ден. 

2.5. Удължи срока на договора, в случай, че на основание т. 1. транспортирането на дървесината по
договора временно е преустановено с периода, за който е преустановено. 

3. КУПУВАЧЪТ има право да:
3.1. Получи заплатеното количества дървесина, съгласно договора. 
3.2. Получи превозни билети за транспортиране на заплатената от него дървесина.
3.3. Получи достъп за товарене и транспортиране на заплатената дървесина по договора,

след подадена заявка до ПРОДАВАЧА, освен в случаите по т. 1.
3.4. Да  направи рекламации  и  да  претендира  за  възстановяване  на  заплатената  сума,  съгласно

разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

4. КУПУВАЧЪТ е длъжен да: 
4.1.  Заплати изцяло стойността на всички договорени асортименти и количества дървесина по

договора. 
4.2. Организира транспортирането на заплатената дървесина за своя сметка в срок до …………….
4.3. 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. 

4.4. Осигури свой упълномощен представител при огледа по т. 2.1., както и за всички действия по
настоящия договор.

4.5. Уведомява  най-малко един  работен  ден  предварително  ПРОДАВАЧА  за  всяко предстоящо
транспортиране на дървесина от обекта. 

4.6. 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. 
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5. Купувачът  няма  право  да  прехвърля  на  трети  лица  правата  и  задълженията  по  настоящия
договор.

САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

6.  Страните по договора не дължат неустойки за неизпълнение на задълженията си по
него, ако то се дължи на  форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните
разпоредби  на  Наредбата,  както  и  на  реституционни  претенции,  възникнали  след  сключването  на
договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. 

7.  ПРОДАВАЧЪТ  дължи  на  КУПУВАЧА  неустойка  за  виновно  неизпълнение  на  следните
задължения:

7.1.По т. 2.1. в срок по-дълъг от 10 дни – неустойка в размер, равен на 5 на сто от стойността на
наличната на склад дървесина;

7.2.по  т.  2.2.  и  2.3.  –  неустойка  в  размер,  равен  на  5  на  сто  от  стойността  на  заявеното  за
транспортиране количество дървесина по реда на т. 4.5., за което не е изпълнено задължението.

8. КУПУВАЧЪТ дължи неустойка на ПРОДАВАЧА при виновно неизпълнение на задълженията
по т. 4.1. и 4.3. в размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

9. При неспазване на срока за транспортиране по т. 4.2.,  КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА
магазинаж в размер на 0,3 на сто от стойността на нетранспортираната дървесина на ден, но не повече
от 10 на сто от стойността на същата. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10. Договорът се прекратява:
10.1. с изтичане на срока му;
10.2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
10.3. с едностранно писмено уведомление от страна на КУПУВАЧА, представено по надлежния 

ред, при виновно неизпълнение на т. 2.2 от задълженията на ПРОДАВАЧА в срока на действие на 
договора.

10.4. Незабавно  и  едностранно  от  страна  на  ПРОДАВАЧА,  без  да  дължи   обезщетение  за
пропуснати ползи и неустойки за вреди в случай, че КУПУВАЧЪТ не изпълни т. 4.1, 4.2., 4.3. и 4.6. от
договора.

10.5. С  едностранно  писмено  уведомление  от  всяка  една  от  страните,  поради  обективни
причини  -  форсмажорни  обстоятелства  по  смисъла  на  §  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 всички
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.

гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55
Тел: (+3592) 985 11 199, Факс: (+3592) 981 79 55


	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
	ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ
	ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН
	ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА
	ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
	САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
	ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
	ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА
	ПРОДАЖБА НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДОБИТИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА
	САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
	ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

