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ДОГОВОР № Л2../2018 г.
ЗА ПОКУПКО -  ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА

(нес$^.(^?..2018 год. в с. Тича се сключи настоящият договор за покупко-продажба на 
прогнозни количества дървесина между:

1. „Държавно горско стопанство Тича” ТП на „Югоизточно Държавно предприятие” ДП
със седалище и адрес на управление: с. Тича, ул. Георги Димитров - 1, ЕИК: 2016176540100, 
представлявано от инж. Кемал Джемал Вейс - Директор, наричано за краткост по -  долу 
ПРОДАВАЧ, от една страна

„АЛТЕЯ” ООД, Е Ж  835041947, със седалище и адрес на управление: гр.Омуртаг, 7900, 
общ. Омуртаг, ул. „Омуртаг”1, вписано в търговския регистър към Агенция по вписвания, 
представлявано от Хасан Ешрефов Хасанов -  управител, чрез наричан /а/ накратко КУПУВАЧ, от 
друга страна се сключи настоящият договор при следните условия:

Т. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
1.1 ПРОДАВАЧЪТ продава, а КУПУВАЧЪТ се задължава да закупи, всички добити на временен 
склад от Обект № 1811А , отдели: 153 „в” ДГТ, прогнозни количества дървесина в общ размер 
към дата на сключване на настоящият договор -  95,00 пл. куб.м., по дървесни видове сортименти и 
категория дървесина.

П. СРОК НА ДОГОВОРА
2.1 .Срокът на договора е от датата на подписването му до 31.12.2018 г.
2.2. Допуска се неспазване на горепосочения в т.2.1. срок само при поява на „непреодолима сила” - в 
такива случаи, срокът или остатъкът от него, започва да тече от следващия ден на преодоляването на 
същата, като Купувачът е длъжен да декларира в писмена форма обстоятелствата.

ПЕЛЕНА И  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1.Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е в размер на 9610,00 (девет хиляди 
шестстотин и десет лв. 00 ст.) лв. без ДДС, 11532,00 (единадесет хиляди петстотин тридесет и два 
лв. 00 ст. ) лв. с ДДС, като цената на отделните сортименти е посочена в Приложение 1 към 
договора:

Цената по т.3.1 ще се изплаща по следния начин:
3.1.1. В 3-дневен срок от сключване на настоящия договор Купувачът заплаща авансово 20 % 
/двадесет процента/ от посочената в т.3.1 цена с включено ДДС или сума в размер на 2306,40лв./две 
хиляди триста и шест лв. и 40 ст./ лв.
3.1.2 Останалата част от стойността на договора се заплаща, както следва:
Втора вноска: 20% от стойността на договора, платима до 20.05.2018 год.

Трета вноска: 30% от стойността на договора, платима до 20.07.2018год.

Четвърта вноска: 30% от стойността на договора, платима до 20.11.2018год.

3.1.3 Последната авансова вноска 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.
3.2.Плащането на цената се извършва само по банков път по сметка на “ЮИДП” ДП - ТП ,ДГС 
ТИЧА” при банка ДСК ЕАД клон Котел, IBAN: BG87STSA93000022504949

и
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ТУ.ТТРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
- 4.1.Собствеността на дървесината преминава върху купувача след подписването на предавателно -  

/ приемателен протокол.
4.2.Превозните билети ще се издават от упълномощено длъжностно лице на Продавача, след 
заплащане стойността на дървесината или до размер на направените авансови вноски от страна на 
Купувача за обекта.
4.3 .Рекламации относно качеството и количеството на дървесината се правят и приемат в момента на 
предаване на дървесината.
4.4.Всички рискове преминават върху Купувача в момента, в който му бъде прехвърлена 
собствеността върху д ървесината.

У.ПРАВА И  ЗА ДЪЛЖ ЕН И Я НА СТРАНИТЕ 
1. ПРОДАВАЧЪТ има право:

1.1. 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 (Наредбата), във връзка с опазване и предотвратяване на повреди на горската пътна 
инфраструктура, като за този период купувачът не дължи неустойка.

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

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

2. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен:
2.1. Да предостави на КУПУВАЧА договорените по т.3.1. прогнозни количества дървесина.
2.2. Да уведоми писмено КУПУВАЧА чрез писмо, електронна поща или факс, за наличното 

количество дървесина на склад, предмет на договора.
2.3. Да осигури свой представител за предаването на наличната на склад дървесина в срок от 3 

работни дни от изпращане на известие до КУПУВАЧА.
2.4. Да предаде на КУПУВАЧА собствеността върху реално добита на временен склад дървесина 

с подписване на предавателно-приемателен протокол и след нейното заплащане.
2.5. Да осигури на КУПУВАЧА достъп с подходяща техника, съобразена с теренните условия за 

товарене и транспортиране на предадената на склад дървесина.
2.6. Да издава на КУПУВАЧА превозни билети до размера на внесените авансови вноски и да 

изготви приемателно-предавателен протокол по образец за предадената дървесина.

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

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

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

на внесените авансови вноски.
3.4. Да 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. Да предявява рекламации и да претендира за възстановяване на заплатената сума, съгласно 

разпоредбите на Закона за защита на потребителите.
4. КУПУВАЧЪТ е длъжен:
4.1. Да внася авансовите вноски по договорените размери и начини.
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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. Да уведомява най-малко един ден предварително ПРОДАВАЧА за всяко предстоящо 
транспортиране на дървесина от обекта.

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.

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

VT- САНКТТИИ 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. 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.

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

6.1. По т. 2.1. -  неустойка в размер, равен на 2% от стойността на неизпълненото количество 
дървесина.

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

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

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

7.2. По т. 4.3 -  неустойка в размер на внесената от него гаранция за изпълнение на договора.
7.3. По т. 4.4. -  магазинаж в размер на 0,1% от стойността й за всеки просрочен ден, но за не 

повече от 30 дни, след което нетранспортираната дървесината остава в полза на Продавача.
7.4. 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.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
8. Договорът се прекратява:
8.1. с изтичане на срока му;
8.2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
8.3. с едностранно писмено волеизявление 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.

8.4. С едностранно писмено волеизявление 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 внесените суми по договора, 
ако има такива, се връщат на КУПУВАЧА, внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на 
договора се одврбщсшша, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

9. Дорз5^ът'Йо}щда бъде прекратен с едностранно писмено волеизявление от:
9. Ь ^ Ю > ^ |А Ч ^ ^ Ь д у ч а й  на неизпълнение от ПРОДАВАЧА на задълженията по т. 4.1. до 4.3.
9 jj. ^<garo след сключване на договора не му бъдат осигурени договорираните

количеЦвр д^рв^с^яа, съгаасно договорения график. В този случай авансово внесените от него суми 
и гаранцията по договора се възстановяват в срок от 5 работни ]рцг от датата на
прекратяване на догов<

КУПУВАЧ:^..
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УШ.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
10.1. Възникналите спорове относно приложението на точките по настоящия договор се решават чрез 
преговори и взаимно съгласие между страните - когато такова липсва - спорът се решава от 
компетентния съд.
10.2.3а неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на Българското законодателство.
10.3 .Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено
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Приложение 1 към Договор №,

Сортимент и дьрв. вид

Прогнозно 
Количество 

/пл. м3/

Цена за 
1пл. м3/ 

лева. без 
ДДС

Начална 
цена 

/лв./ без 
ДДС

Трупи за шперплат /бк/ 7 130,00 910,00

Трупи за фурнир /бк/ 4 160,00 640,00
Тр.за бичене над 30 см./бк/ 45 95,00 4275,00
Трупи за бич над 18 см./бк/ 31 85,00 2635,00
Тех.дър. от средна /бк/ 3 65,00 195,00

Тр.за бичене над 30 см./здб/ 4 215,00 860,00

Трупи за бич над 18 см./здб/ 1 95,00 95,00

ОБЩО ЗА ОБЕКТА: 95 9610,00

ПРОДАВА3 КУПУВАЧ:^.
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