
 

Д О Г О В О Р 

 
 № 88/Др/01.12.2021 г.  

за наем на специализирана техника 

 

 

 Днес 01.12.2021г.  в с.Старо Оряхово, обл. Варна, между: 

1.Лесо трейд ЕООД , ЕИК 201060963 , седалище и  адрес на управление: с.Гроздьово, 

обл.Варна, ул.Генерал Скобелев №6, представлявано от (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) в 

качеството му на управител, наречено по-нататък за краткост  НАЕМОДАТЕЛ  и  

2. ТП ДЛС Шерба,  със седалище и адрес на управление: с. Старо Оряхово, обл.Варна, 

ул. Дунав, №8 с Булстат 2016174120080, представлявано от (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  

в качеството му на директор и (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) – РСО-Главен счетоводител, 

наречено по-нататък за краткост НАЕМАТЕЛ, на основание разпоредбите на чл. 228-чл. 239 

от ЗЗД  и чл. 174, ал. 1, т. 1  от ЗГ и чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП и т.78 от раздел ІІ Услуги към 

заповед № 425/17.12.2020г на Директора на СИДП ДП Шумен се сключи настоящия договор 

за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ, за временно и възмездно 

ползване следните движими вещи: Лесовоз марка: PONSSE BUFFALO, модел: 8W, №В 08060  

и Харвестър  марка: PONSSE ERGO, модел: 8W, №В 09228,  оборудвани за следната 

специализирана дейност – поваляне, кастрене и разкройване на маркирани за сеч дървета и 

наречена за краткост ВЕЩИТЕ, срещу което НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща 

наемната цена по ред и условия указани в настоящия договор. 

 1.2. Настоящия договор има срок на действие до 31.12.2021г. и влиза в сила от датата 

на подписването му от двете страни. 

 

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ  

2.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава след влизане в сила на настоящият договор да 

предаде ВЕЩИТЕ, предмет на същия  на НАЕМАТЕЛЯ  с предавателно-приемателен 

протокол, във вид  и състояние, които отговарят на ползването, за които са наети.    

 2.2. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да обезпечи несмущаващо ползване на наетите 

вещи от страна на НАЕМАТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, като при евентуални 

претенции от трети лица по отношение на вещите, НАЕМОДАТЕЛЯТ поеме всички разходи 

по съдебни процеси, юридически услуги и др. подобни. 

 2.3. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получава в уговорените срокове наемната цена. 

2.4. НАЕМОДАТЕЛЯТ няма право да обезпечава свои или чужди задължения, 

учредявайки залог върху вещите, предмет на този договор. 

 2.5. НАЕМОДАТЕЛЯТ няма право да сключва договори, с които да отстъпва 

ползването на вещите, предмет на този договор, на други лица, в срока на действието на 

настоящия договор. 

 2.6. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава от датата на подписване, до изтичане срока на 

действие на настоящия договор, за своя сметка и със свои средства, да извършва и заплаща 

всички  разходи свързани с извършване на основни ремонти по „ВЕЩИТЕ”. 

 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯТ 

3.1. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава, да приеме ВЕЩИТЕ от НАЕМОДАТЕЛЯ с 

предавателно-приемателен протокол, в който са посочени индивидуализиращите признаци и 

състоянието им, в което се приемат. 



3.2. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да подържа вещите в състояние, което отговаря на 

предназначението им. 

3.3. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава от дата на подписване, до изтичане срока на действие 

на настоящия договор, за своя сметка и със свои средства, да заплаща всички разходи, 

свързани с обикновеното ползване на вещите, както и разходите за обикновенни текущи 

ремонти, следствие на обикновеното ползване на вещите.  

3.4. При констатирани незаконни посегателства от трети лица срещу вещите, 

НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен в рамките до 2 часа от констатирането им да уведоми 

НАЕМОДАТЕЛЯТ. 

 3.5. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да изплаща на НАЕМОДАТЕЛЯТ наемната цена в 

уговорения размер и по ред съгласно клаузите на настоящия договор. 

 

 

ІV. ЦЕНИ И РАЗПЛАЩАНЕ 

4.1. Месечната наемна цена за вещите, предоставена от НАЕМОДАТЕЛЯТ на 

НАЕМАТЕЛЯТ е 13.00 лв.  (тринадесет лева)   без включен ДДС за 1 м3 добита дървесина.  

4.2. Заплащането на цената се извършва от НАЕМАТЕЛЯТ след приемане на 

отсечената дървесина. 

4.3. Заплащането на наемната цена се извършва в брой, или по следната банкова сметка 

на НАЕМОДАТЕЛЯ: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

 

 

 

V. САНКЦИИ И НЕУСТОИКИ 

5.1. При неизпълнение на задълженията си НАЕМОДАТЕЛЯТ дължи неустойка в 

размер на 1000 (хиляда) лева. 

 

 

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Настоящия договор може да бъде прекратен: 

6.1. С изтичане на срока на договора. 

6.2. По взаимно съгласие между  страните изразено писмено. 

6.3. При неплащане на наемните вноски от страна на НАЕМАТЕЛЯТ, със седемдневно 

писмено предизвестие от НАЕМОДАТЕЛЯТ. 

   

 

VII. СЪОБЩЕНИЯ 

 

 7.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще 

се извършат в писмена форма на адресите на страните посочени като седалище и адрес на 

управление в т. 1  и т. 2 от настоящия договор. 

 7.2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, 

същата е длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. 

 

  

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

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

законодаелство. 

 7.4. 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 спора се решава от компетентен съд. 



Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 Приложения: Документ за собственост, Предавателно-приемателен протокол 

 

 

 

 

ЗА НАЕМАТЕЛЯ:                      ЗА НАЕМОДАТЕЛЯ:  

 

ДИРЕКТОР ТП ДЛС ШЕРБА                                         «ЛЕСОТРЕЙД» ЕООД 

                 ((заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД))                ((заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД))                                                                                    
                                                                                       

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) РСО-Гл.счетоводел 

 
 

Одобрил: 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД), Зам.директор  

 
Изготвил и съгласувал: 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


