ДО ГО ВО Р № 43
ЗА П О КУП КО - ПРОДАЖ БА НА ДО БИ ТИ К О ЛИ Ч ЕСТВА ДЪ РВЕСИ Н А
Днес, 13.08.2021
год.,
в
административната
сграда
на
ТП
„ДЛС
ТОПОЛОВГРАД’' се сключи настоящ ият договор за покупко-продажба между:
1. Държавно ловно стопанство “ТО П О Л О ВГРА Д”, със седалище и адрес на
управление: гр. Тополовград, общ ина Тополовград, ул. „Ал. С тамболийски“ № 17 ,
БУЛСТАТ 2016176540285, представлявано от инж. Ж
J Д
- Директор и
Я
Я]
- гл. счетоводител, наричано за кратко ПРО ДА ВА Ч от една страна,
и
2. ПЕМ А ЕОО Д, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Стефан
Караджа“ № 82, БУЛСТА Т-838169852, представлявано от X
—
П 4
—
Управител, наричан за кратко КУПУВАЧ от друга страна, се сключи настоящия
договор при следните условия:
I. П РЕДМ ЕТ НА ДО ГО ВО РА
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.
2. Дървесината по т.1.1. е в ОБЕКТ № 2135, отдели: 117а, 117к, 117р, 117у, 117ф,
117ч, ЗО бд,; Дървесен вид: чб. Качество: съгласно сортиментната ведомост и опис на
маркираните и сортиментирани насаждения. Количество : 33,98 пл. куб.м.
3 .Достигнатата цена на дървесината в обекта е 2.722,55 лв. /две хиляди седемстотин
двадесет и два лева/ без ДДС , въз основа на която се определят цените на отделните
асортименти.
4. Ц ената на всеки асортимент се определя пропорционално на съотнош ението между
достигнатата и началната цена на асортимента. Купувача заплащ а по Асортименти
следните цени :
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П .ЦЕН А, НАЧИН Н А ПЛ АЩ АН Е И СРОК НА ДО ГО ВО РА
1. Купувачът заплащ а дървесината по асортименти, по
добити
количества и
достигнати цени.
2.Заплащ ането на достигнатата цена за обектите се извърш ва в 7-дневен срок от
склю чване на договора, преди транспортиране на дървесината от временен склад.
Срокът за транспортиране на дървесината се определя на 30 дни от склю чване на
договора.
1. Плащането на цената се извърш ва в касата или по банков път по сметка на ТП
„ДЛС Тополовград“ - В в 93 СЕСВ979010Е9758100; ВГС.СЕСВВОБР при ЦКБ
АД - клон Ямбол.

2.

Ф актурирането на дървесина се извърш ва по А сортименти след съставяне на
протокол за измерване на рампираната дървесина на временен склад с
представител от фирмата - купувач.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 136,13 лв /сто тридесет и
шест лева и 13 ст./, която представлява 5 % от стойността му и се връщ а след
заплащ ане и транспортиране на цялото добито количество дървесина.
4.Срок на договора-30 дни, считано от сключването му.
III. ПРЕМ ИН АВАНЕ НА СО БСТВЕН О СТТА
1.Правото на собственост върху дървесината преминава върху Купувача от
момента на издаване на приемателно - предавателния протокол. Приемателно предавателните
протоколи
се
подписват
от
лицето
П .................................
П .............., - £ г н : _
/трите имена и Е1^Н/ —нотариално упълномощ ен представител на купувача.

IV.
ПРАВА И ЗА ДЪ ЛЖ ЕН И Я НА С ТРАНИТЕ
1 . ПРОДАВАЧЪ Т има право 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 —
държ авна и общ инска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти(Наредбата), като за този период КУПУВАЧЪТ не дълж и неустойка.
2.ПРОДАВАЧЪТ е длъжен:
2.1.
Д а осигури на КУПУВАЧА достъп до местата на предаване на
договореното количество дървесина с <подходящ а техника, съобразена с
теренните условия, за товарене и транспортиране, за което се извърш ва оглед на
място и се подписва протокол. В случай, че определените за транспортиране
трасета касаят преминаването през пътищ а - общ инска собственост или
собственост на физически или ю ридически лица, същ ите се поканват да
присъстват на огледа.
2.2.
Д а осигури свой упълномощ ен 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. 4.5.
2.3.
Д а издава на КУПУВАЧА превозни билети до размера на
заплатената дървесина.
2.4.
Д а уведоми писмено КУПУВАЧА в 3-дневен срок от настъпване
на форсмажорните обстоятелства по т. 1 и да приложи доказателства за това, а в
останалите случаи по т. 1. - в срок от 1 (един) работен ден.
2.5.
Д а удължи срока на договора, в случай, че на основание т. 1 .
транспортирането на дървесината по договора временно е преустановено с
периода, за който е преустановено.
1 . КУП УВАЧЪТ има право:
3.1.
Д а получи заплатеното количества дървесина, съгласно договора.
3.2.
Д а получи превозни билети за транспортиране на заплатената от
него дървесина.
3.3.
Д а получи достъп за товарене и транспортиране на заплатената
дървесина по договора, след подадена заявка до П РОДАВАЧА, освен в случаите
по т. 1.
3.4.

Д а предявява рекламации и да претендира за възстановяване на

заплатената сума, съгласно разпоредбите на Закона за защ ита на потребителите.
2. КУП УВАЧЪТ е длъжен:
4.1.
Д а заплати изцяло стойността на всички договорени асортименти
и количества дървесина по договора.
4.2.
Д а организира транспортирането на заплатената дървесина за своя
см етка.
4.3.
Д а транспортира дървесината по горски и автомобилни пътища,
водещи до общ инската и републиканската пътна м реж а по начин, който не
уврежда горските и полските пътищ а, като не преминава през земеделски
територии, независимо от начина им на трайно ползване.
4.4.
Д а осигури свой упълномощ ен представител при огледа по т. 2.1.,
както и за всички действия по настоящ ия договор.
4-5.
Д а уведомява най-малко един работен ден предварително
ПРОДАВАЧА за всяко предстоящ о транспортиране на дървесина от обекта.
4.6.
Д а спазва нормативните изисквания, предвидени в българското
законодателство, регламентиращ и транспортирането на дървесината, както и
нормативните изисквания за техническа и пожарна безопасност и охрана на
труда и опазване на общ ествената инфраструктура. С ъщ ият носи отговорност за
всякакви злополуки и инциденти, предизвикани от наети от него лица при
изпълнението на задълженията си по договора, както и за нанесени щ ети на трети
лица.
4.7. Купувачът няма право да прехвърля на трети лица правата и задълженията по
настоящ ия договор.
V. САН КЦИ И И НЕУ СТО Й КИ
5. Страните по договора не дълж ат неустойки за неизпълнение на задълженията си
по него, ако то се дълж и на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от
Допълнителните разпоредби на Наредбата, както и на реституционни претенции,
възникнали след склю чването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е
обективно невъзможно.
6. ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка за виновно неизпълнение на
следните задължения:
6.1.
По т. 2.1. в срок по-дълъг от 10 дни - неустойка в размер, равен на
5% от стойността на наличната на склад дървесина;
6.2.
по т. 2.2. и 2.3. - неустойка в размер, равен на 5% от стойността на
заявеното за транспортиране количество дървесина по реда на т. 4.5., за което не
е изпълнено задължението.
6.3.КУПУВА ЧЪТ дължи неустойка на П РОДАВАЧА при виновно неизпълнение
на задълженията по т. 4.1. и 4.3. в размер на гаранцията за изпълнение на договора.
6.4.При неспазване на срока за транспортиране по т. 4.2., КУ ПУ ВА ЧЪ Т 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.
VI. П РЕКРАТЯВАН Е Н А ДО ГО ВО РА
7.Договорът се прекратява:
7.1. с изтичане на срока му;
7.2.по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
7.3.с едностранно писмено волеизявление от страна на КУПУВА ЧА , представено
по надлежния ред, при виновно неизпълнение н а т. 2.2 от задълж енията на
ПРОДАВАЧА в срока на действие на договора.

7.4.Незабавно и едностранно от страна на П РОДАВАЧА, без да дължи
обезщ етение за пропуснати ползи и неустойки з а вреди в случай, че КУ ПУ ВА ЧЪ Т не
изпълни т. 4.1, 4.2., 4.3. и 4.6. от договора.
7.5.С едностранно писмено волеизявление от всяка една от страните, поради
обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от
Допълнителните разпоредби на Наредбата, както и реституционни претенции,
възникнали след склю чването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно
невъзможно. В този случай всички внесени суми по договора, ако има такива, се
връщ ат на КУПУВАЧА, внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора
се освобождава, а страните не си дълж ат неустойки и престации за пропуснати ползи.
VII. ДО П Ъ Л Н И ТЕЛ Н И РА ЗП О РЕДБИ
8. Настоящ ият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.
9. Възникналите спорове относно приложението и тълкуването на настоящ ия
договор се реш ават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, а когато такова
липсва спорът се реш ава от компетентния съд.
10. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското
законодателство.
11. Настоящ ият договор може да бъде H3Mémm само по взаимно съгласие между
страните, изразено в писмена форма.
Настоящ ият договор се изготви в три еднообразни екземпляра - един за!
купувача и два за продавача .

