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Д О Г О В О Р   № ПО-09-3/07.01.2022 г. 

 

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА 
 

 Днес,07.01.22г., в село Горно Сахране,община Павел Баня, на основание чл.35, ал.1, във 

връзка с чл. 66, ал.2, т.2 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 и Заповед № 590/17.12.2021г. на Директора на ТП ДЛС Мазалат за 

определяне на купувач след проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество 

дървесина на местни търговци от временен склад на територията на ТП ДЛС Мазалат от обект № 

2206-1, се сключи настоящият договор за покупко-продажба на прогнозно количество  дървесина 

между: 

 

ТП „Държавно ловно стопанство „Мазалат”  към „Югоизточно Държавно Предприятие” ДП 

– гр. Сливен,  със седалище и адрес на управление: с. Горно Сахране, община Павел баня, обл. 

Стара Загора, ул. „Опълченска” № 1А, представлявано от инж. Деян Белемезов, в качеството му на 

Директор и Мима Пенева, в качеството  й на гл. счетоводител, с ЕИК: 2016176540122, тел. +359 889 

320 9192, е- mail: dlsmazalat@uidp-sliven.com, наричано за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна 

И 

„ ДЕЛТА ” ЕООД – адрес на управление: с. Дунавци, община Казанлък, ул. „Изгрев” № 25 с ЕИК 

– 803008208, представлявано от Неждет Зекерия Яшар, в качеството му на управител, наричан за 

краткост КУПУВАЧ от друга страна, при следните условия: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ  се задължава да продаде на КУПУВАЧА прогнозно количество 

дървесина от временен склад от Обект № 2206-1  

Чл.2. Дървесината по чл.1 от настоящия договор следва да се счита за прогнозно количество 

добита дървесина по дървесни видове, количество, сортименти и цени, както следва: 

Обе

кт 

отдел 

дърве

-сен 

вид 

ЕСД Т.Б НАД 
30 СМ 

ЕСД Т.Б 18-
29 СМ 

ТЪНКИ ТРУПИ 
 ОБЛИ 
ГРЕДИ 

ОЗМ ОБЩО 
Гаранция за 

2
2
0
6

-1
 

изпъ

лнен

ие 

изпъ

лнен

ие кол. цена кол. цена кол. цена кол.  кол. цена колич н.цена стойност 

куб.м лв/м3 куб.м лв/м3 куб.м лв/м3 куб.м % куб.м 

лв/м

3 м3 лв лв лв. % 

223 и бб     11 145,00 7 110,00 8 100,00 1 86,00 27 120,41 3251,00 

1
2
9
7

,5
0
 л

в
. 

5% 
от 

цена

та 

223 з бб 3 155,00 8 145,00 4 110,00 2 100,00 1 86,00 18 130,61 2351,00 

  чб 11 145,00 9 135,00 4 110,00 2 100,00 1 86,00 27 130,96 3536,00 

223 л бб 18 155,00 12 145,00 3 110,00 1 100,00 1 86,00 35 144,17 5046,00 

  чб 41 145,00 27 135,00 9 110,00 11 100,00 1 86,00 89 132,20 11766,00 

Общо 73   67   27   24   5   196 132,40 25950,00 

  Чл.3. Размерите и качеството на сортиментите следва да бъдат по БДС. 

 Чл.4. Сключеният договор влиза в сила от датата на подписването му, а изпълнението му 

започва от момента на възлагане на услугата по дърводобива, като количествата и сроковете за 

получаване на дървесината са обвързани с количествата и сроковете на добива на дървесина.  

 Чл.5. Срок на договора е указан в чл. 4 от настоящия договор. 

 

ІІ. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл.6 (1) Цената, която КУПУВАЧЪТ заплаща за общото количество от 196 пл.куб.м. 

прогнозно количество дървесина за обект 2206-1 е 25950,00 лв. без ДДС  (двадесет и пет хиляди 

деветстотин и петдесет лв. без  ДДС). 

(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 

КУПУВАЧЪТ заплаща авансово 20% (двадесет процента) от посочената в ал./1/ обща цена с ДДС 
или 6228.00 лв. /шест хиляди двеста двадесет и осем лева/ при  подписване  на договора или най-
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късно до 3 календарни дни преди издаване на първия превозен билет за транспортиране на 
дървесината, приета с предавателно-приемателен протокол. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в предавателно–приемателния 

протокол, ПРОДАВАЧЪТ издава, превозни билети. Превозните билети се издават след  съставяне 

на предавателно-приемателния протокол за дървесина на стойност до  размера  на  остатъка  по  

преведената авансова  вноска. 

(4) Следващите плащания  по  настоящия договор се извършват под формата на авансови 
вноски от достигнатата на търга цена с ДДС. Всяка вноска е дължима след усвояване на 
предходната и преди изготвяне на приемателно-предавателен протокол за преминаване на 
собствеността на добитата дървесина и транспортирането й. При измерване на последната партида 
добита дървесина се съставя изравнителен протокол. 

(5) При извършването на последното плащане, при разлики в обявените прогнозни 

количества дървесина и действително добитите, КУПУВАЧЪТ заплаща действително добитото 

количество  дървесина по предложените от него цени за единица от съответния сортимент, в 10 

(десетдневен) срок от подписване на окончателния предавателно–приемателен протокол за добитата 

дървесина по ал.4 и  преди  транспортиране на дървесината. 

 (6) Плащането се извършва по сметка на ДЛС Мазалат: IBAN: BG 02 RZBB 9155 1001 4892 
43,BIC: RZBBBGSF, Банка: Райфайзенбанк, клон Казанлък; 

 (7) Фактурирането на дървесина се извършва по асортименти след подписване на 
предавателно - приемателен протокол за измерена дървесина на временен склад, в присъствието на 
упълномощен представител от фирмата – КУПУВАЧ.  

Чл.7. (1) КУПУВАЧЪТ представя на ПРОДАВАЧА гаранция за изпълнение на договора в 
размер указан в чл.2 – 1297,50 лв. 

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се връща на КУПУВАЧА в срок 10 (десет) 
работни дни след транспортиране на цялото количество дървесина, прието с приемо-предавателен 
протокол, спазване на всички условия на договора и сроковете за транспортиране на закупената 
дървесина, посочени в чл. 10 и чл.11 от настоящия договор. 

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се задържа след изтичане на 10-дневния срок в 
случаите по чл.14, ал.3, т.1. Задържаната гаранция служи за обезщетяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
причинените му вреди от договорното неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако 
вредите надвишават размера на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси разликата над 
внесената гаранция до пълния размер на вредите. 
 

ІІІ. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл.8. Дървесината преминава в собственост на КУПУВАЧА след съставяне на приемо – 

предавателен протокол и заплащането й. 

Чл.9. КУПУВАЧЪТ приема коефицента за плътност на дървесината, който е определен в 

протокола за добитата дървесина.  

 

ІV. СРОК ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЗАКУПЕНАТА ДЪРВЕСИНА 

Чл.10. Срокът за транспортиране  на дървесината, добита на временен склад за всяка 

партида, е 10 дни от приемането й от КУПУВАЧА, но не по-късно от крайния срок на договора 

посочен в чл.5.  

Чл.11. Срокът по чл.10 от настоящия договор може да бъде удължен при наличие на 

форсмажорни обстоятелства, за което КУПУВАЧЪТ се задължава писмено да извести 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да представи необходимите доказателства. 

Товаренето на дървесината се извършва след съгласуване с ПРОДАВАЧА. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 

       Чл.12 (1) ПРОДАВАЧЪТ има право: 
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.   
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2. Да предложи промяна на тримесечния график за доставка на договорената дървесина, в 

случай, че е налице забава при добива на същата. 

     3. При наличието на обективни причини, налагащи промяна в интензивността на сечта в някое от 

насажденията, включени в настоящия договор и след извършена инвентаризация, да предостави на 

КУПУВАЧА да закупи допълнително инвентаризираното количество дървесина, при запазване на 

достигнатите цени по категории дървесина за даденото насаждение. 

     4. При отказ от страна на КУПУВАЧА да закупи допълнително инвентаризираното количество 

дървесина в случаите на т.3, ПРОДАВАЧЪТ има право да прекрати със заповед действието на 

договора.  

      5. Да откаже продажбата на заявените от КУПУВАЧА специални асортименти дървесина, при 

невъзможност за тяхното добиване. 

      6. Да прекрати договора едностранно с писмено уведомление до Купувача, в случай, че не бъде 

сключен договор за  добив на дървесината включена в обекта. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен: 

1. Да предостави на КУПУВАЧА договорените по чл.2 от настоящия договор прогнозни 

количества дървесина по тримесечия и минимални количества, както следва: 

 

I II III IV

2206-1 223и, 223з, 223л 50 50 50 46 196

ОБЕКТ 

№ Отдел, подотдел

ТРИМЕСЕЧИЯ

OБЩО

 

2. Да уведоми писмено КУПУВАЧА по подходящ начин /чрез писмо, електронна поща или 

факс/ за наличното количество дървесина на склад, предмет на договора.  

3. Да осигури свой представител за предаването на наличната на склад дървесина в срок от 3 

(три) работни дни от изпращане на известие до КУПУВАЧА. 

4. Да предаде на КУПУВАЧА собствеността върху реално добитата на временен склад 

дървесина с подписване на предавателно-приемателен  протокол и след нейното заплащане. 

5. Да осигури на КУПУВАЧА достъп с подходяща техника, съобразена с теренните условия за 

товарене и транспортиране на предадената на склад дървесина. 

6. Да издава на КУПУВАЧА превозни билети до размера на внесените авансови вноски и да 

изготви приемателно–предавателен протокол по образец за предадената дървесина.  

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

 Чл.13. (1) КУПУВАЧЪТ има право: 
1.Да получи на склад действително добитите количества дървесина, съгласно действащите 

стандарти за качество на дървесината (БДС/EN).  

2.Да получи превозни билети за транспортиране на получената от него дървесина до размера на 

внесените авансови вноски. 

3.Да получи достъп за товарене и транспортиране на предадената на временен склад дървесина, 

след подадена заявка до ПРОДАВАЧА, освен в случаите по чл. 12, ал. 1, т. 1. 

4.Да предявява рекламации и да претендира за възстановяване на заплатената сума, съгласно 

разпоредбите на Закона за защита на потребителите. 

5.Да заяви писмено добиването на специални асортименти, извън посочените в договора,  което 

се приема от продавача при технологична възможност за добива им. 

  

 (2) КУПУВАЧЪТ е длъжен:  

 1.Да внася авансовите вноски по договорените размери и начини. 

 2.Да осигури в срок до 5 (пет) 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.  

 3.Да заплати изцяло всички добити договорени асортименти и количества дървесина от 

обекта, приети с протокол и налични на временен склад. 
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 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 

пътища, като не преминава през земеделски територии, независимо от начина им на трайно 

ползване.  

 5.Да уведомява най-малко един ден предварително ПРОДАВАЧА за всяко предстоящо 

транспортиране на дървесина от обекта.  

 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.  

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

 

VII.  САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

  Чл. 14 (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. 

 (2) ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка за виновно неизпълнение на следните 

задължения: 

1. По чл.12, ал.2, т.1 – неустойка в размер, равен на 0,2% от стойността на неизпълненото 

количество дървесина спрямо графика, изчислена на база на  обезличен кубичен метър, съгласно 

договора. 

2. По чл.12, ал.2, т.5 в срок по-дълъг от 30 дни – неустойка в размер, равен на 0,5% от стойността 

на наличната на склад дървесина. 

  (3) КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА неустойка за виновно неизпълнение на следните 

задължения: 

1. По чл.13, ал.2, т.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. 

2. По чл.13, ал.2, т.3 – неустойка в размер на внесената от него гаранция за изпълнение на 

договора. 

3. По чл.13, ал.2, т.4 – неустойка в размер на 5 %  от стойността й за всеки просрочен ден, но за 

не повече от 30 дни, след което нетранспортираната дървесина остава в полза на ПРОДАВАЧА. 

     4. При неявяване на КУПУВАЧА или на негов упълномощен представител в определените 

срокове за приемане на дървесината, както и при неизпълнение на задълженията по чл.13, ал.2, т.3 

и т.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. 

  

 VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 15 (1) Договорът се прекратява: 

      1. с изтичане на срока му; 

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

      3. с едностранно писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като внесената от 

КУПУВАЧА гаранция за изпълнение се задържа ако КУПУВАЧЪТ откаже да приеме или заплати 

или транспортира наличната на временен склад дървесина, предмет на договора, в договорените 

срокове. 

      4. С едностранно писмено волеизявление от всяка една от страните, когато след сключване на 

договора, поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства, уважени реституционни 

претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, 
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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. 

  (2) Договорът може да бъде прекратен с едностранно писмено волеизявление от: 

      1. ПРОДАВАЧА, в случай на неизпълнение от КУПУВАЧА на задълженията по чл.13, ал.2, т.1 

до т.3.  

      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 5 (пет) работни дни от датата 

на прекратяване на договора. 

     3.Договорът може да бъде прекратен едностранно с писмено уведомление от Продавача, в 

случай, че не бъде сключен договор за  добив на дървесината в обекта. 

 

IХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.16. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора ще се 

извършват в писмена форма /чрез факс, препоръчана поща или на ръка в деловодството на ТП ДЛС 

Мазалат и на адресите посочени в началото на договора. 

Чл.17. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване. 

Чл.18. Страните не отговарят за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, 

ако това се дължи на непреодолима сила. 

Чл.19. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, съответната страна е длъжна 

писмено да уведоми насрещната страна в 3-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи 

доказателства. 

Чл.20. Възникналите спорове относно приложението и тълкуването на настоящия договор се 

решават чрез преговори и взаимно съгласие между  страните, а когато такова липсва, спора се 

решава от компетентния съд. 

Чл.21. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

Чл.22. Настоящият договор може да се изменя само по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

 

 Настоящият договор се изготви в три /3/ еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните.   

 

 

ПРОДАВАЧ: залич.съгл.Регл./ЕС/2016/679                 КУПУВАЧ: залич.съгл.Регл./ЕС/2016/679                                   

          / инж. Деян Белемезов /                   / Неждет Яшар / 

 

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ залич.съгл.Регл./ЕС/2016/679   

                      / Мима Пенева / 

 

 


