
 

ДОГОВОР №ОД-00-86 
ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА И РАМПИРАНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД 

 
 

Днес 28.12.2018г. в гр.Хасково, на основание чл.35, ал.1 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 Заповед №РД-10-275/19.12.2018г. за определяне резултатите от 
класирането от проведения търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад на 
съответното сечище, открит със Заповед №РД-10-249/03.12.2018г., се сключи настоящият договор за покупко-
продажба между: 

1.ТП”Държавно горско стопанство Хасково”, гр.Хасково, бул.”Г.С.Раковски”№6, представлявано от 
инж.Любомир Илиев – Директор и Шенер Али – главен счетоводител, с ЕИК 2016176540012, наричано за 
краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна и 

2.”МАРКОНИ ГРУП ЛЕС”ЕООД гр.Пловдив, с адрес на управление гр.Пловдив, р-н Източен, 
ул.Перущица №2, ет.2, ап.45, с ЕИК 203110960, представлявано от Пенка Бангеева в качеството и на Управител, 
и наричан накратко КУПУВАЧ, от друга страна при следните условия: 
 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1.ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли на КУПУВАЧА собствеността върху дървесина на 

временен склад, а КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати дървесината по договорената цена и да я 
транспортира. 

1.2.Дървесината по т.1.1. е в ОБЕКТ №1821-2, отдели 43-б, количества по дървесни видове и 
сортименти, единични и обща стойност съгласно спецификация Приложение №1 към настоящият договор. 
Общото количество дървесина в обекта е 30.25 куб.м. лежаща маса. 

1.3.Крайния срок на договора е след като бъде заплатено и транспортирано последното количество 
дървесина от обекта, но не по-късно от 27.03.2019г. 

 
II.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 2.1.Размера на гаранцията за изпълнение в размер на 5% от достигнатата цена и възлиза на 97.00 лв. 
(деветдесет и седем лева и 0 ст.), вносима по сметка на ТП”ДГС Хасково”  BG29 CECB 9790 10D6 0904 00, BIC: 
CECB BGSF, при банка „Централна кооперативна банка”АД клон Хасково. При сключване договора КУПУВАЧЪТ 
представя документ, че гаранцията е внесена. Гаранцията се представя в една от следните форми: 

2.1.1.парична сума, внесена по сметка на ПРОДАВАЧА и вносима по горната сметка на ТП”ДГС Хасково”   
2.1.2.банкова гаранция, учредена в полза на ПРОДАВАЧА. 
2.3.В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се 

освобождава след изрично писмено известие от ПРОДАВАЧА. 
2.4.Гаранцията за изпълнение се възстановява на КУПУВАЧА след цялостното изпълнение на договора 

и заплащането на цялото количество добита дървесина, освен ако не се налага задържането и в предвидените 
в настоящия договор случаи. 

 
III.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.Достигнатата обща цена на дървесината в обекта е 1936.00 лв. (хиляда деветстотин тридесет и шест 
лева и 0 ст.) без ДДС, въз основа на която се определят цените на отделните сортименти. Единичните цени по 
сортименти са описани в спецификацията Приложение №1 към настоящият договор.  

3.2.КУПУВАЧЪТ заплаща 20% от цената по т.3.1. авансово при сключване на договора. Авансовата 
вноска възлиза на  387.20 лв. (триста осемдесет и седем лева и 20 ст.) без ДДС. Останалата част от стойността на 
дървесината КУПУВАЧЪТ заплаща по приети с двустранен протокол количества по достигнати цени, или като 
внася авансови вноски, в размер до 20% от общата стойност по т.3.1., като в последния случай добитата 
дървесина се фактурира до размера на авансовите плащания. За минималния общ размер на плащания за 
съответния период КУПУВАЧЪТ спазва графика по т.6.2.1. от настоящия договор. 

3.3.Фактурирането на дървесина се извършва по сортименти след съставяне на протокола за 
предаване на рампираната дървесина на временен склад с представители на ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА.  

3.4.Плащането на дървесината се извършва по банкова сметка BG29 CECB 9790 10D6 0904 00, при банка 
„Централна кооперативна банка”АД клон Хасково. 

 
 

ПРОДАВАЧ:………………….                                           КУПУВАЧ:……………………..   
 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:………………… 



 

IV.ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 
4.1.Правото на собственост върху дървесината преминава върху КУПУВАЧА от момента на заплащането 

на стойността й, или фактурирането й, в случаите когато са налични достатъчни по размер суми по внесените от 
КУПУВАЧА авансови вноски.  

4.2.Превозните билети се издават до размера на заплатените от КУПУВАЧА количества дървесина. 
4.3.Превозните билети се подписват от шофьора на превозното средство.  
4.4.За всеки издаден превозен билет КУПУВАЧА заплаща такса в размер на 1.25 лв без ДДС. 
 

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 
 5.1.ПРОДАВАЧЪТ има право: 
 5.1.1.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.  
 5.1.2.Да предложи промяна на тримесечния график за доставка на договорената дървесина, в случай, 
че е налице забава при добива на същата. 
 5.2.ПРОДАВАЧЪТ е длъжен: 

5.2.1.Да предостави на КУПУВАЧА договорените по т.1.2. количества дървесина по тримесечия и 
минимални количества, както следва: 

5.2.2.Да осигури свои представители за предаването на наличната на склад дървесина в срок от 3 
работни дни от изпращане на известие до КУПУВАЧА. 

5.2.3.Да предаде на КУПУВАЧА собствеността върху реално добита на временен склад дървесина с 
подписване на предавателно-приемателен протокол и след нейното заплащане, или след нейното 
фактуриране, в случаите когато са налични достатъчни средства по внесени авансови вноски. 

5.2.4.Да осигури на КУПУВАЧА достъп с подходяща техника, съобразена с теренните условия за 
товарене и транспортиране на предадената на склад дървесина. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да издаде 
разрешителни за достъп до съответните горски територии за транспортните средства, необходими за 
транспортиране на дървесината, за които писмено е уведомен от КУПУВАЧА. ПРОДАВАЧЪТ има право да не 
допуска до временните складове в обекта транспортни средства, които не отговарят на изискванията на Закона 
за горите и съответните подзаконови актове към него, както и на правилата за техническа и противопожарна 
безопасност. 

5.2.5.Да издава срещу заплащане на таксата по т.4.4. на КУПУВАЧА превозни билети до размера на 
внесените авансови вноски и последващи плащания и да изготви приемателно–предавателен протокол по 
образец за предадената дървесина.  

 

VI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 
6.1.КУПУВАЧЪТ има право: 
6.1.1.Да получи на склад действително добитите количества дървесина, съгласно действащите 

стандарти за качество на дървесината (БДС).  
6.1.2.Да получи срещу заплащане на таксата по т.4.4. превозни билети за транспортиране на 

получената от него дървесина до размера на внесените авансови вноски. 
6.1.3.Да получи достъп за товарене и транспортиране на предадената на временен склад дървесина, 

след подадена заявка до ПРОДАВАЧА, освен в случаите по т.5.1.1. 
6.1.4.Да предявява рекламации и да претендира за възстановяване на заплатената сума, съгласно 

разпоредбите на Закона за защита на потребителите. 
 6.2.КУПУВАЧЪТ е длъжен:  

6.2.1.Да внася авансовите вноски и да заплаща дължимите суми по договорените размери и начини, 
като за минималния размер на плащанията по тримесечия спазва следния график: 

 
ПРОДАВАЧ:………………….                                           КУПУВАЧ:……………………..   
 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:………………… 

Периоди (тримесечия) от дата до дата и минимални количества за съотвения период (тримесечие) в куб.м. 
Отдел, подотдел от 28.12.2018г. до 27.03.2019г. ОБЩО  

43-б 30,25 30,25 
ОБЩО ЗА ОБЕКТА, м3 30,25 30,25 
ОБЩО ЗА ОБЕКТА с натрупване, м3 30.25  

Периоди (тримесечия) от дата до дата и минимални размери на дължимите плащания по периоди (тримесечие) в лв. без ДДС 
 от 28.12.2018г. до 27.03.2019г. ОБЩО  

Минимални плащания без ДДС по периоди, лв. 1936.00 лв. вкл.авансовата вноска 1936.00 
Плащания с натрупване без ДДС, лв. 1936.00 лв. вкл.авансовата вноска  



 

6.2.2.Да 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.  

6.2.3.Да заплати изцяло всички добити договорени асортименти и количества дървесина от обекта, 
приети с протокол и налични на временен склад.  

6.2.4.Да 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. КУПУВАЧЪТ е длъжен, 
преди да започне транспортиране на дървесината, да подаде писмено заявление до ПРОДАВАЧА за издаване 
разрешителни за достъп до съответните горски територии на необходимите транспортни средства. КУПУВАЧЪТ 
има право да заявява достъп само на транспортни средства, които отговарят на съответните изисквания на 
Закона за горите и подазаконовите актове към него и на правилата за техническа и противопожарна 
безопасност. 

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

6.2.6.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.  

6.2.7.КУПУВАЧЪТ няма право да прехвърля на трети лица правата и задълженията  по договора. 
 

VII.СЪОБЩЕНИЯ 
7.1.Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се извършват в 

писмена форма (чрез факс, електронна поща, препоръчана поща или на ръка в деловодството на ДГС). 
7.2.При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в 

седемдневен срок да информира другата страна. 
 

VIII.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ  
8.1.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. 

8.2.ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка за виновно неизпълнение на следните задължения: 
8.2.1.По т.5.2.1. – неустойка в размер, равен на 2% от стойността на неизпълненото количество 

дървесина спрямо графика, изчислена на база на обезличен кубичен метър, съгласно договора.  
8.2.2.По т.5.2.5. в срок по-дълъг от 30 дни – неустойка в размер, равен на 5% от стойността на 

наличната на склад дървесина. 
  8.3.КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА неустойка за виновно неизпълнение на следните задължения: 

8.3.1.По т.6.2.2. – 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.  

8.3.2.По т.6.2.3 – неустойка в размер на внесената от него гаранция за изпълнение на договора.  
8.3.3.По т.6.2.4. – 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.  
8.3.4.При неявяване на КУПУВАЧА или на негов упълномощен представител в определените срокове за 

приемане на дървесината, както и при неизпълнение на задълженията по т.6.2.3. и 6.2.4., 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. 

IX.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 9.1.Договорът се прекратява: 
 9.1.1.с изтичане на срока му; 

9.1.2.по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
  

ПРОДАВАЧ:………………….                                           КУПУВАЧ:……………………..   
 
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:………………… 



 

9.1.3.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. 
 9.1.4.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 освобождава, а страните не си 
дължат неустойки и престации за пропуснати ползи. 
 9.2.Договорът може да бъде прекратен с едностранно писмено волеизявление от: 
 9.2.1.ПРОДАВАЧА, в случай на неизпълнение от КУПУВАЧА на задълженията по т.6.2.1. до 6.2.3. 
 9.2.2.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. 

 
X.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

10.1.Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 
10.2.Възникналите спорове относно приложението и тълкуването на настоящия договор се решават 

чрез преговори и взаимно съгласие между страните, а когато такова липсва спорът се решава от компетентния 
съд. 

10.3.За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство. 
10.4.Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено 

в писмена форма. 
 
Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.  

 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОДАВАЧ:       КУПУВАЧ:  
ТП”ДГС Хасково”:      ”МАРКОНИ ГРУП ЛЕС”ЕООД      
Директор:…………………........       

/инж.Любомир Илиев/    Управител:……………............. 
/Пенка Бангеева/  

 
 
 
Гл.счетоводител:..........................      

/Шенер Али/  


