ДОГОВОР № 92/10.10.2018 г.
ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА
ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН
Днес, 10.10.2018 год. в гр. Сливен 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 /наричана за краткост Наредбата/ и Заповед
№ -РД -05-355/05.10.2018г.на Директора на Общинско предприятие “Земеделие, гори и водни
ресурси”между:
1. Общинско предприятие “Земеделие, гори и водни ресурси”, със седалище и адрес на
управление: гр. Сливен, ул. „Цар Симеон ” № 5, ЕИК: 0005906540695, BG : 000590654, представлявано
от инж. Даниела Костадинова Йорданова, в качеството си на Директор, наричано за краткост по – долу
ПРОДАВАЧ, от една страна и
2. „Испор” ООД, с ЕИК 128619116, с адрес гр.Сливен, ул.”Хаджи Димитър ”18- В-1,
представлявано от Огнян Огнянов- управител на „Испор” ООД, наричан накратко КУПУВАЧ, от
друга страна се сключи настоящият договор при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) Предмет на настоящия договор е покупко – продажба на прогнозни количества стояща
дървесина на корен, включена в условно обособен обект в Обект № 1815 вкл. подотдели 151 „б“, 151
„з“ 153 „г“ и 153 „е“, намиращи се в землището на село Раково, Община Сливен от ЛФ 2018 г., с
прогнозно количество 1 834 пл.куб.м. по дървесни видове, сортименти и категории дървесина, установени
от сортиментни ведомости на маркираните на корен насаждения, съгласно асортиментите в приложенията
по Български държавни стандарти(БДС), както следва:
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Гаранция за изпълнение
Срок за изпълнение на дейност

ПРОДАВАЧ:….................……

КУПУВАЧ:………………
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(2) Продавачът продава дървесината по ал.1 в стоящо състояние, а Купувачът приема да извърши за своя
сметка и на свой риск дърводобивната дейност във всички насаждения, включени в обекта, като отсече,
разкрои, извози до временен склад, кубира, рампира маркираната на корен стояща дървесина, заплати и
транспортира приетата с приемателно-предавателен протокол дървесина.
Чл.2 Дървесината, предмет на настоящия договор ще се добие и извози на временен склад определен,
съгласно утвърден от Продавача технологичен план за съответните отдели и подотдели и закупи от
Продавача, съгласно установените с настоящия договор срокове и условия.
Чл.3 (1) Насажденията включени в обекта по чл.1, се предават на Купувача с издаването на „позволително
за сеч” (поотделно за всяко насаждение – чл. 52, ал. 5 от „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в
горите”), и изготвяне и подписване на „Предавателно-приемателен протокол” от представители на
двете страни (съгласно чл.37ал.1 от „Наредбата“) най-късно 7 /седем/ дни след датата на сключване на
настоящия договор. Позволителното за сеч и протокола се изготвят в присъствието на лицензирания
лесовъд по чл.235 от ЗГ, който ги подписва.
(2) „Позволителното за сеч” се издава от Продавача, съгласно чл.108, ал.1 от ЗГ на лице регистрирано в
публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика (във вр. с чл. 235 от ЗГ), което е
представител на Купувача и получава екземпляр от същото „Позволително за сеч”. Лицето на което е
издадено „Позволително за сеч”, носи отговорност и упражнява контрол по извършването на добива на
дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл.108, ал.3 от ЗГ, като спазва изискванията на чл.47
и чл.48 от „Наредбата за сечите в горите”, както и за изпълнение на технологичния план за добив на
дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба.
(3) От деня на получаване на „Позволителното за сеч и извоз” и съставяне /подписване/ на „Предавателноприемателния протокол”, определеното насаждение за сеч се счита за предадено от Продавача на
Купувача и върху Купувача. От момента на предаването върху него преминава и отговорността по
осъществяване на противопожарната охрана, и охраната срещу незаконна сеч в обекта.
(4) След приемане на насаждението, респ. сечищата от Купувача, както и извозената на временен склад
дървесина, рискът от случайно похабяване на дървесината е за сметка на Купувача.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.5. Действието на договора е от датата на подписването му до освидетелстване на насажденията
включени в обекта, но не по късно от 30.07.2019год. Срокът за сеч и извоз до временен склад, заплащане и
транспортиране на дървесината да се извърши от датата указана в позволителното до 30.06.2019 г.
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.6 Достигната цена за общото прогнозно количество стояща дървесина на корен по чл.1, ал.1, която
Купувачът заплаща е в размер на: 82 292 (осемдесет и две хиляди двеста деветдесет и два лева) лв.
без ДДС или 98 750,40 лв. с включено ДДС.
Чл.7 (1) Цената по предходния член ще се изплаща по следния начин:
1. В 3-дневен срок от сключване на настоящия договор Купувачът заплаща авансово 20 % /двадесет
процента/ от посочената цена с включено ДДС или сума в размер на 19 750.08 лв. с ДДС.
2. Останалата част от стойността на договора се заплаща, както следва: три авансови вноски, всяка по
20 % /двадесет процента/ от общата стойност и една авансова вноска 15 % /петнадесет процента/,
които се внасят след изчерпване на предходната авансова вноска.
3. Последната вноска се заплаща след изчерпване на предходните авансови вноски и е в размер на
действително добитата дървесина. Същата се явява изравнителна за обекта по настоящия договор и
съответства на разликата между остатъка от направените авансови вноски и стойността на
предадената с последния приемателно - предавателен протокол дървесина.
4. Фактурирането на добитата дървесина ще се извършва по реално получени количества дървесина
по сортименти на база подписаните приемателно-предавателни протоколи.
5. Плащането на цената се извършва само по банков път по сметка на ОП „Земеделие, гори и

водни ресурси” при Общинска банка АД, клон Сливен,
61064500, BIC CODE: SOMBBGSF.

ПРОДАВАЧ:….................……

IBAN BG37 SOMB9130 31

КУПУВАЧ:………………
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Чл.8 Внесената гаранция за изпълнение на договора в размер 4 114,60лв. се възстановява след
приключване на договора (Освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащане и транспортиране на
всички сортименти).
Уточнение: Когато гаранцията за участие се припокрива с размера на гаранцията за изпълнение, може гаранцията за
участие да се трансформира в гаранция за изпълнение, при останали случаи разликата в размера на гаранцията за
изпълнение се довнася, при съгласие от двете страни.

IV. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
Чл.9 (1) Собствеността на дървесината преминава върху Купувача след подписването на предавателно –
приемателен протокол и нейното заплащане.
Чл.10 Рекламации относно качеството и количеството на дървесината се правят и приемат в момента на
предаване на дървесината.
Чл.11 Всички рискове преминават върху Купувача от момента, в който му бъде прехвърлена
собствеността върху дървесината.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
Чл.12 (1) Продавачът има следните задължения:
1. да предаде на Купувача или оправомощено от него лице насажденията включени в обекта, от които ще
се продава стоящата на корен дървесина с двустранен приемателно-предавателен протокол в 7 – дневен
срок от подписване на договора.
2. в 7-дневен срок от подписване на договора да издаде на Купувача позволителни за сеч за всички
насаждения включени в обекта и да връчи екземпляр от одобрените технологични планове за изпълнение
на възложените дейности, предмет на настоящия договор.
3. да прехвърли на Купувача собствеността върху реално добитата и извозена на временен склад дървесина
след нейното заплащане.
4. да предаде на Купувача дървесината предмет на договора.
5. да издава на Купувача превозен билет за транспортиране на дървесината до размера на платената от него
вноска.
6. да освидетелства сечищата /насажденията/, включени в обекта в определения за освидетелстване срок.
7. да информира своевременно Купувача при констатиране на отклонения свързани с правилното
прилагане на изискванията на БДС при добиване на дървесина и/или нарушения при изпълнение предмета
и условията на настоящия договор.
(2) задълженията по предходната алинея Продавача извършва лично или чрез свой упълномощен
представител.
Чл.13 (1) Продавачът има право:
1. да получи паричната равностойност на дървесината предмет на настоящия договор, съгласно
договорените условия по Раздел III от настоящия договор.
2. Да осъществява текущ контрол, без това да пречи на Купувача за спазването на технологичните
изисквания и правомерното извършване на дейности при изпълнението на сечта и извоза на дървесината до
временен склад, като дава задължителни указания и препоръки на Купувача при констатирани пропуски
по изпълнение предмета на настоящия договор в писмена форма.
3. да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на
предмета на настоящия договор, при констатиране на:
3.1 Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове;
3.2 неспазване изискванията на БДС;
3.3 неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;
3.4 неспазване на противопожарните и други изисквания;
3.5 затруднена реализация на добитата дървесина;
3.6 природни и други стихийни бедствия;
4. да изисква от Купувача писмена информация за лицата, които ползва за извършване на дейностите по
договора, както и настъпилите промени в тази информация.
ПРОДАВАЧ:….................……

КУПУВАЧ:………………
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5. При наличието на обективни причини, налагащи промяна в интензивността на сечта в някое от
насажденията, включени в настоящия договор и след извършена инвентаризация, да предложи на
Купувача, сключването на анекс към договора за извършване на ползване в насаждението, при запазване
на достигнатите цени по сортименти дървесина за даденото насаждение.
6. При отказ от страна на Купувача да извърши ползването в случаите на чл.13, ал.1, т.5 от настоящия
договор и преди сечта да е започнала, Продавачът има право да сключи анекс, с който прекратява
действието на договора спрямо конкретното насаждение.
7. При отказ от страна на Купувача да извърши ползването в случаите на чл.13, ал.1, т.5 от настоящия
договор и след като сечта е започнала, Продавачът има право да спре със заповед сечта. В този случай
Купувачът заплаща само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
Чл.14 (1) Купувачът има следните задължения:
1. в срок до 7 /седем/ дни от подписване на настоящия договор да осигури присъствието на лицензираният
си лесовъд за подписване на:
1.1 приемателно-предавателни протоколи за предаване на насажденията включени в обекта;
1.2 издадените позволителни за сеч;
1.3 утвърдените технологични планове за насажденията;
2. да заплати уговорената цена в размера, по начините и в сроковете, определени в Раздел III от
настоящия договор.
3. да осигури присъствието на лицензиран лесовъд, с който е в трудовоправни отношения при
осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ОП „Земеделие, гори и водни
ресурси“ и/или РДГ, както и при освидетелстване на отделните сечища и подписване на констативен
протокол за това.
4. да осигури необходимата организация и техническо оборудване за извършване на дейностите свързани с
осъществяване на предмета на настоящия договор и започне изпълнението на същия в 14 /четиринадесет/
дневен срок от подписване на приемателно-предавателен протокол и позволително за сеч по чл.3, ал. 1 от
настоящия договор.
5. да извърши качествено дърводобивните дейности и да почисти сечището по указания в позволителните
за сеч начини, съгласно одобрените технологични планове и срокове установени с настоящия договор.
6. да отсича всички маркирани дървета, по начини с които да осигури опазване на оставащите на корен
дървета и съгласно технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния
план, да спазва технологичната схема съгласно утвърдения технологичен план за осъществяване на добива
и извоза на дървесината, нормативните изисквания, предвидени в българското законодателство,
регламентиращи транспортирането и стопанисването на дървесината, както и нормативните изисквания за
техническа и пожарна безопасност, охрана на труда и опазване на обществената инфраструктура.
7. Да транспортира дървесината от временния склад в срок от 30 календарни дни, считано от датата на
изготвяне на предавателно-приемателния протокол, но не по-късно от крайния сок на действие на
договора. При закъснение от негова страна същият дължи неустойка за всеки просрочен ден в размер на
0,02 % на ден от общата сума на подлежащата на транспортиране дървесина за срок не по – дълъг от 30
дни от датата на изпадането в забава.
8. да спазва изискванията на действащите нормативни актове за техническа, противопожарна безопасност
и охрана на труда при работа в горите и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица.
9. да изгражда за своя сметка подходи, необходими за извозване на дървесината в насажденията съгласно
утвърдената технология, като с това съхранява и опазва пътищата, хидротехническите съоръжения и
всички подземни надземни съоръжения, намиращи се в района на добив, извоз, складиране, рампиране и
транспортиране на дървесината до временен склад.
10. да осъществява непосредствен контрол върху дейността на лицата, които е ангажирал за изпълнение на
дейностите свързани с изпълнение дейностите по настоящия договор.
11. да осигури достъп до обекта, респективно насажденията за осъществяване на контрол по изпълнението
на договора.
12. Да добие максимално количество едра строителна дървесина по сортименти, съгласно посочените в
БДС. В случаите, когато същият добива сортименти извън посочените в БДС, отнасянето на тези
сортименти към съответната категория дървесина в протокола за кубиране се извършва само въз основа на
диаметъра на тънкия край и качеството на дървесината, съгласно БДС. Въз основа на данните от
протокола за кубиране, Продавачът издава превозен билет след извършено плащане от страна на
Купувачът.
ПРОДАВАЧ:….................……

КУПУВАЧ:………………
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13. Да представя предоставените му документи съгласно ЗГ и действащите подзаконови нормативни
актове на съответните длъжностни лица от ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“ и/или РДГ за проверка
и контрол.
14. В качеството си на оператор по смисъла на Регламент (ЕС) № 995/2010 г. на Европейския

парламент и на Съвета от 20 октомври 2010г. за определяне на задълженията на операторите,
които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал е длъжен да спазва
изискванията на горепосочения Регламент. Да има разработена и утвърдена Система за надлежна
проверка на законния произход на дървения материал, съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 995/2010 г., и при поискване е длъжен да я предоставя на съответните длъжностни лица от РДГ за
проверка и контрол.
15. Да ползва предоставените му от ПРОДАВАЧЪТ отчетни документи, единствено и само за
насажденията от обекта, предмет на настоящия договор.
16. Да отстранява за своя сметка допуснатите /причинените/ повреди на пътната мрежа, съоръжения,
подраст, подлес и др. при осъществяване на ползването в обекта.
17. Да изисква и задължи лицето по чл.24, ал.1 от „Наредбата за контрола и опазване на горските
територии“, а именно регистрирания лесовъд на чието име е издадено позволителното за сеч да издава
разрешителни за достъп до насажденията, в които се извършва добив на дървесина, при спазване на
изискванията на чл.24, ал.2, като ги предоставя на лицето по ал.3 от същата Наредба (лицето издало
позволителното за сеч).
18. Незабавно при промяна на обстоятелства, КУПУВАЧЪТ е длъжен писмено да уведоми ПРОДАВАЧА,
за тяхното настъпване.
19. Да постави информационни табели в обектите, в които се извършва добив на дървесина,на основание
чл.52, ал.5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските
територии
20. Да приеме, заплати и транспортира цялото количество действително добита дървесина от насажденията
и за сортиментите – предмет на настоящият договор.
Чл.15 (1) Купувачът има следните права:
1. Да получи от Продавача договорираните прогнозни количества стояща дървесина на корен, добита на
временен склад съгласно БДС и при условията на настоящия договор.
2. да изисква приемането на добитата дървесина в договорените срокове.
3. Да получи необходимото съдействие за изпълнение на дейностите свързани с предмета на договора, в
т.ч. предаване на обектите, подписване на приемателно – предавателен протокол, предаване и разяснение
на технологичния план, освидетелстване на сечищата.
VII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл.16 Купувачът гарантира качествено изпълнение на договореното с настоящия договор и в резултат на
това представя гаранция за изпълнение на договора към момента на подписването му в размер на 5% от
стойността на договора без ДДС.
Чл.17 Гаранцията по предходния член се освобождава респективно връща на Купувача, след
освидетелстване на всички сечища включени в обекта, заплащане на дължимите суми за дървесината
описана в предавателно – приемателните протоколи и цялостното транспортиране на дървесината, без да
се дължат лихви за периода, през който средствата са престояли по сметките на Продавача, а вслучай на
съдебен спор – след приключване на спора с влязло в сила съдебно решение.
Чл.18 За констатирано виновно неизпълнение от страна на Купувача на задълженията, произтичащи от
настоящия договор, гаранцията за изпълнение остава в полза на Продавача.
Чл.19 При забава от страна на купувача да заплати уговорената цена, той дължи неустойка в размер на
законната лихва от дължимата цена до края на издължаването й, като срокът на забавата за плащане не
може да бъде по дълъг от 30 дни. След изтичане на този срок, Продавачът има право едностранно да
прекрати действието на договора.
Чл.20 При щети /понесени загуби/ и пропуснати ползи, размерът на които е по-голям от гаранцията за
изпълнение, се дължи разликата.
Чл.21 При констатирано неправилно разкройване на дървесината, съгласно договорените отношения по
сортимент и количество, купувача дължи санкция в размер на неправилно разкроената дървесина за
съответния сортимент, размера на стойността може да се удържи от стойността по чл.8.
ПРОДАВАЧ:….................……

КУПУВАЧ:………………
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Чл.22 При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите съоръжени,
намиращи се в района на добив, извоз, складиране, рампиране и транспортиране на дървесината в
обектите, Купувачът дължи санкция в размер на 0.2 % от стойността на договора, която се удържа от
гаранцията за изпълнение.
Чл.23 При причиняване на вреди, чийто размер надвишава този на предвидената в договора гаранция за
изпълнение, страните следва по взаимно съгласие да посочат вещо лице от списъка на съответния Окръжен
съд, което да направи експертна оценка и определи размера на нанесените вреди.
Чл.24 При липса на съгласие между страните относно размера на вредата, определена от вещото лице по
реда на предходния член, спора се отнася за решаване пред компетентен съд само относно частта,
надвишаваща размера на гаранцията за изпълнение, съгласно договора.
Чл.25 Договорените с настоящия договор санкции се удържат от гаранцията за изпълнение.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.26 (1) Настоящия договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено.
2. с изтичане срока на договора.
3. когато по време на действието на договора – в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, поради
която Купувачът не отговаря на някое от изискванията на Продавача.
4. когато по време на изпълнение на договора бъде установено, че във връзка с изпълнението предмета на
договора, Купувачът е подписал декларация с невярно съдържание;
Чл.27 (1) Продавачът може да прекрати договора незабавно с едностранно писмено уведомление, без да
дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случаите когато:
1.Купувачът не започне изпълнение на дейностите предмет в сроковете предвидени в договора
2.Купувачът не се яви в срока посочен по чл. 15, ал.1, т.1 от договора да приеме обектите с приемателнопредавателен протокол и да получи позволителното за сеч и технологичен план.
3. При отказ от страна на Купувача да изпълни задълженията си по Раздел III и Раздел VI от настоящият
договор, включително да приеме, заплати и транспортира цялото количество действително добита
дървесина по цените и сроковете посочени в договора. Незаплатената дървесина остава в полза на
продавача.
4. когато са налице обективни причини, налагащи промяна на вида и интензивността на сечта в някое от
включените за сеч насаждения.Прекратяването се отнася за съответното насаждение и настъпва от момента
на получаване на уведомлението.
5. когато е констатирано нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или е констатирано
неизпълнение на технологичния план от страна на Купувача.
6. Купувачът не спазва сроковете по договора и забавя изпълнението му като цяло.
7. 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 актове.
Чл.28 Гаранцията за изпълнение може да бъде задържана и във всички останали случаи, при които е
установено, че Купувачът виновно не е изпълнил задължения си от този договор, както и дадените
писмени разпореждания от страна на Продавача в кръга на законовите му правомощия.
Чл.29 (1) Продавачът може да прекрати договора когато:
1. Изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени реституционни претенции и сечта не
е започнала, Продавачът възстановява на Купувача гаранцията за изпълнение и внесените по договора
суми, без да дължи плащане на неустойка и обезщетение за пропуснати ползи.
2. Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени реституционни претенции и
сечта е започнала, договорът се прекратява с едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача,
като Купувачът заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми
по договора се възстановяват. Продавачът не дължи плащане на неустойка и обезщетение за пропуснати
ползи.
IX.СЪОБЩЕНИЯ
Чл.30 (1)Страните по настоящия договр следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си
само в писмена форма.
ПРОДАВАЧ:….................……

КУПУВАЧ:………………
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(2) Писмената форма се смята за спазена и когато тя е отправена по телефакс, електронна поща,
препоръчана поща или на ръка в деловодството на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”.
(3) Адресите за кореспонденция на страните са:
1. За ПРОДАВАЧА: гр.Сливен, ул. „Цар Симеон” 5
2. За КУПУВАЧА: гр.Сливен, ул.”Хаджи Димитър ”18- В-1,
(4) При промяна на седалището или посочения адрес за кореспонденция на някоя от страните по договора е
длъжна в 7-дневен срок от промяната да информира писмено ответната страна в противен случай всички
съобщения, уведомления и книжа се считат редовно връчени.
Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.31 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните, същият може да
бъде изменен от страните по взаимно съгласие изразено в писмена форма.
(2) Изменение на договора се допуска и в случаите, когато в резултат на непреодолима сила се налага
промяна в сроковете на договора.
Чл.32 (1) Възникналите спорове относно изпълнението, неизпълнението или тълкуването на настоящия
договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, изразено в писмено споразумение,
а когато такова липсва, спорът се решава от компетентния съд.
(2) 3а всички неуредени въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на Българското
законодателство.
Чл.33 Настоящия договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните.
• Неразделна част от настоящия договор е Системата за контрол, подписана от купувача, от
лицензирания лесовъд на купувача и на продавача и утвърдена от Директора на ОП „Земеделие,
гори и водни ресурси”

ПРОДАВАЧ:
1. _______________
Директор на ОП„Земеделие, гори и водни ресурси”
(инж.Д.Йорданова)

КУПУВАЧ:
1. ___________________
…………………………………………..………………..
…………………………………………..………………..

2. _______________
(КАСИЕР-СЧЕТОВОДИТЕЛ – А.КЪЧЕВА)
3. _______________
(ЮРИСКОНСУЛТ – И.Рандев

ПРОДАВАЧ:….................……

КУПУВАЧ:………………
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УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР ОП „ЗГВР“:……………..........
/инж. Д.Йорданова/
СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ
Към договор № ........../..............2018 г.
При осъществяване на сечта и извоза на дървесина
Вид на нарушението
1. Сеч на немаркирани дървета
2. Оставени неотсечени маркирани дървета
3. Високи пънове
4. Несъбрани дърва и неизвозени части от
стебла
5. Разхвърляна вършина
6. Унищожен подраст над допустимото
7. Неспазване на технологичния план при
извоза
8. Неправилно разкройване

Санкция
По ЗГ
5 лв./1 бр. дърво
На всеки 1 см. над нормата по 1 лв.
5 лв. / м3
10 лв./ дка
1 лв. / м2
По ЗГ и прилежащи норм. документи
Съгласно достигната цена за отделен
сортимент
0,50 лв./м3

9. Неправилно рампиране по класове на
сортиментност
10. Разхвърляна дървесина по извозните
пътища и склада

1 лв. /м3

При констатирани поправими нарушения по системата за контрол се налагат парични санкции,
които се установяват с предавателно – приемателния протокол и след отстраняването им
задържаните суми се възстановяват.

КУПУВАЧ:………............

Лиц.лесовъд за ОП „ЗГВР“:…....….......……
/инж. Христо Генчев/

…………………………………

Лиц.лесовъд:

Изготвил: ..............................

(на купувача)

/Георги Киров/

ПРОДАВАЧ:….................……

КУПУВАЧ:………………
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