
ДОГОВОР-ПРОЕКТ
за покупко - продажба на добита дървесина,

от Обект (пакет) М .” .”,
на територията на Община Сунгурларе

Днес, „2020 г., в гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, в
административната сграда на , на основание чл. 35, ал. 1 от .,Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и
за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (поел. изм. ДВ. бр. 26 от 29 март 2019
г.) и Заповед Ме РД-10- ............... / ............2019 г. на Кмет на Община Сунгурларе. за определяне на
Купувач между:

1. Община Сунгурларе, предствлявана от д-р Георги Кенов - Кмет, наричано по-долу
за краткост, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна

и
2. , ”.” ., със седалище и адрес на управление -

с ЕИК в Регистър по „БУЛСТАТ” с На ................................. представлявано
и управлявано от ................................ , наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача собствеността върху добита

дървесина на временен склад, а Купувачът се задължава да плати договорената между страните
цена и да транспортира закупената дървесина.

1.2. Дървесината по т.1.1 е на временен склад в обект Ма ....... ., .......... отдел: ......... ;
количество от: м.куб, асортимент: ........ , от дърв. вид ........., на територията на ОП ..Общински
гори“ Сунгурларе.

1.3. Дървесината се предава на Купувача с подписване на приеме-предавателен протокол,
след заплащане на дължимата от Купувача сума по настоящия договор.

1.4. Срок за транспортиране на дървесината » ...............2020 г.
11. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Цена на договора - ............................. /........... ......... / лева без ДДС,
разпределена по асортименти, като цената на всеки асортимент се определя пропорционално на
съотношениетомежду достигнатата и началната цена на обекта (пакета).

2.2. Плащането на цената се извършва по банков път - по сметка на ,

както следва:
В 3-дневен срок, считано от датата на подписване на настоящия договор, Купувачът заплаща

стойността на зак пената ъ весина като с е внесената с ма се из ава акт а.
2.3. Гаранцията за изпълнение е абсолютна сума в размер на 5% от достигнатата стойност на

обекта (пакета).
[Н. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
3.1. Дървесината преминава в собственост на Купувача от момента на издаване на превозен

билет, на базата на подписан от страните приемателно-предавателен протокол по образец и
издадена фактура за извършеното плащане.

3.2. Правото на собственост върху дървесината и рискът от случайното погиване на
дървесинатапреминава върху купувача от момента на издаване на приемо-предавателен протокол.

[У. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
4.1. ПРОДАВАЧЪТ има право да спре транспортирането на дървесината от временен склад

при лоши метеорологични условия, както и при 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 - държавнаи общинска собственост, и за ползването на дървесина и

недървесни горски продукти (Наредбата), като за този период КУПУВАЧЪТ не дължи неустойка.
4.2. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен:



4.2.1. Да осигури на КУПУВАЧА достъп до местата на предаване на договореното
количество дървесина е 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.

422. Да 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. 4.4.5.

4.2.3. Да издава на КУПУВАЧА превозни билети до размера на заплатената дървесина.
4.2.4. Да уведоми писмено КУПУВАЧА в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорните

обстоятелства по т. 4.1. и да приложи доказателства за това, а в останалите случаи по т. 4.1. - в срок
от 1 (един) работен ден.

4.2.5. Да удължи срока на договора, в случай, че на основание т. 4.1. транспортирането на
дървесината по договора временно е преустановено с периода, за който е преустановено.

4.3. КУПУВАЧЪТ има право:
4.3.1. Да получи заплатеното количества дървесина, съгласно договора.
432. Да получи превозни билети за транспортиране на заплатената от него дървесина.
433. Да получи достъп за товарене и транспортиране на заплатената дървесина по договора.

след подадена заявка до ПРОДАВАЧА, освен в случаите по т. 4.1.
4.3.4.Да направи рекламации и да претендира за възстановяване на заплатената сума.

съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.
4.4. КУПУВАЧЪТ е длъжен:
4.4.1. Да заплати изцяло стойността на всички договорени асортименти и количества

дървесинапо договора.
4.4.2. Да организира транспортирането на заплатената дървесина за своя сметка в срок до

4.43. 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.

4.4.4. Да осигури свой упълномощен представител при огледа по т. 4.2.1 ., както и за всички
действия по настоящия договор.

4.4.5. Да уведомява най-малко един работен ден предварително ПРОДАВАЧА за всяко
предстоящо транспортиране на дървесина от обекта.

4.4.6. 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.

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

У. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
5. 1. Страните по договора не дължат неустойки за неизпълнение на задълженията си по

него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на 5 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.

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

5.2.1. По т. 4.2.1. в срок по-дълъг от 10 дни - неустойка в размер, равен на 5% от стойността
на наличната на склад дървесина;

522. По т. 4.2.2. и 4.2.3. - неустойка в размер, равен на 5% от стойността на заявеното за
транспортиранеколичество дървесинапо реда на т. 4.4.5., за което не е изпълнено задължението.

5.3. КУПУВАЧЪТ дължи неустойка на ПРОДАВАЧА при виновно неизпълнение на
задължениятапо т. 4. 4.1. и 4. 4.3. в размер на гаранцията за изпълнение на договора.

5.4. При неспазване на срока за транспортиране по т.4. 4.2.. КУПУВАЧЪТ дължи на



ПРОДАВАЧА магазинаж в размер на 0,3 % от стойността на нетранспортираната дървесина на ден.
но не повече от 10 % от стойността на същата.

У]. ПРЕКРАТЯВАНЕ НАДОГОВОРА
6. Договорътсе прекратява:
6.1. с изтичане на срока му;
6.2. по взаимно съгласие на страните. изразено в писмена форма;
6.3. с едностранно писмено волеизявление от страна на КУПУВАЧА, представено по

надлежния ред, при виновно неизпълнение на т. 4.22 от задълженията на ПРОДАВАЧА в срока на
действие на договора.

6.4. 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. 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3.
и 4.4.6. от договора.

6.5. С едностранно писмено волеизявление от всяка една от страните. 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 всички внесени суми за
дърведина 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.

УЦ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
7.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му между страните.
7.2. Възникналите спорове относно приложението и тълкуването на настоящия договор се

решават чрез преговори между страните и по взаимно съгласие, изразено в писмено споразумение.
а когато такова липсва спорът се решава от съда

7.3. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското
законодателство.

7.4. При промяна на обстоятелствата, настоящият договор може да бъде изменян по взаимно
съгласие между страните изразено в писмена форма

7.5. Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра по един за всяка от
страните.

ПРОДАВА Ч: КУПУВАЧКмет на Община Сунгурларе
( д-р Георги Кенвв)


