ЗА П О КУПКО-ПРОДАЖ БА НА ПРО ГН О ЗН О ДО БИ ТА ДЪ РВЕСИ Н А ОТ
СКЛАД

Днес, 20.01.2022 год., в гр. Тополовград между:
1. „Държавно ловно стопанство Тополовград”- ТП на „Ю И ДП ” Д П - Сливен, с
ЕИК: 2016176540285, седалище и адрес на управление: гр. Тополовград, обл. Хасково, ул.
______ Д]
в
..Александър Стамболийски” № 17, представлявано от инж. Ж]
качеството му на директор и Я]
~ _
Я;
главен счетоводител, наричано за краткост
п о - долу ПРОДАВАЧ, от една страна,
и
2. „КАРО В“ ЕООД, с ЕИК 126745251, седалище и адрес на управление: гр. Хасково,
ул. „Гюмю рджина” № 39, представлявано от Н
К
с ЕГНв
качеството й на Управител, наричано за краткост КУПУВАЧ, от друга страна,
се сключи настоящ ият договор за следното:
I. П редмет и срок на договора.
1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли на КУПУВАЧА собствеността върху
дървесината, от обект № 2222, подотдели: 826, 82м, 82т, 836, 83в, 84а, 84е, а КУПУВАЧЪТ
се задължава да заплати предложената от него цена и транспортира дървесината.
1.1. Крайният срок на договора е 30.09.2022г.
И. Цени и начин на плащане
2.1. Цената на дървесината по т.1, която КУПУВА ЧЪТ заплащ а е в размер на 33 700,00
лв. /тридесет и три хиляди и седемстотин лева лева/ без ДДС.
Същата е по добити количества, асортименти и цени, определени пропорционално на
съотнош ението между достигнатата на процедурата и началната цена на обекта, както следва:
Обект № 2222

Отдел

Кат.

Сортимент

Д. вид

Количество

цена

стойност

Иглолистни
826 Едра

Трупи за бичене > 30 см. Черен бор

чб

1,00

158,01

158,01

826 Едра

Трупи за бичене от 18 до 29 Черен бор

чб

5,00

145,37

726,85

826 Средна

Трупи за бичене от 15 до 17 Черен бор

чб

5,00

113,77

568,85

826 Средна

Други Обли греди

чб

5,00

101,13

505,65

Общо:

Отдел: 826

16.00

1959,36

Иглолистни
82м Едра

Трупи за бичене от 18 до 29 Черен бор

чб

5,00

145,37

726,85

82м Средна

Трупи за бичене от 15 до 17 Черен бор

чб

2,00

113,77

227,54

82м Средна

Други Обли греди

чб

1,00

101,13

101,13

Общо:

Отдел: 82м

8.00

1055,52

Иглолистни
82т Едра

Трупи за бичене от 18 до 29 Черен бор

чб

5,00

145,37

726,85

82т Средна

Трупи за бичене от 15 до 17 Черен бор

чб

2,00

113,77

227,54

82т Средна

Други Обли греди

чб

1,00

101,13

101,13

836 Едра

Трупи за бичене > 30 см. Черен бор

чб

1,00

157,99

157,99

836 Едра

Трупи за бичене от 18 до 29 Черен бор

чб

23,00

145,35

3343,05

836 Средна

Трупи за бичене от 15 до 17 Черен бор

чб

10,00

113,75

1137,50

836 Средна

Други Обли греди

чб

5,00

101,11

505,55

Общо:

Отдел: 836

39.00

5144,09

Иглолистни
83в Едра

Трупи за бичене > 30 см. Черен бор

чб

5,00

158,01

790,05

83в Едра

Трупи за бичене от 18 до 29 Черен бор

чб

50,00

145,37

7268,50

83в Средна

Трупи за бичене от 15 до 17 Черен бор

чб

25,00

113,77

2844,25

83в Средна

Други Обли греди

чб

15,00

101,13

1516,95

Общо:

Отдел: 83в

95.00

12419,75

Иглолистни
84а

Едра

Трупи за бичене > 30 см. Черен бор

чб

1,00

158,01

158,01

84а

Едра

Трупи за бичене от 18 до 29 Черен бор

чб

9,00

145,37

1308,33

84а Средна

Трупи за бичене от 15 до 17 Черен бор

чб

2,00

113,77

227,54

84а Средна

Други Обли греди

чб

1,00

101,13

101,13

Общо:

Отдел: 84а

13.00

1795,01

Иглолистни
84е Едра

Трупи за бичене > 30 см. Черен бор

чб

5,00

158,01

790,05

84е Едра

Трупи за бичене от 18 до 29 Черен бор

чб

50,00

145,37

7268,50

84е Средна

Трупи за бичене от 15 до 17 Черен бор

чб

15,00

113,77

1706,55

84е Средна

Други Обли греди

чб

5,00

101,13

505,65

Общо:

Отдел: 84е

Общо:

О Б Е К Т 2222

75.00

10270,75

254.00

33700,00

2.2. Ц ената по т.2.1. се заплаща 20 % преди или в деня на подписване на този договор.
2.3.
Плащането
на
цената
се
извърш ва
по
банкова
сметка:
BG93CECB979010E9758100; BIC.CECBBGSF при ЦКБ А Д -к л о н Ямбол
2.4. Ф актурирането на дървесината се извърш ва по сортименти или по начин,
определен от страните по договора.
2.5. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от достигнатата стойност
по т.2.1.
Гаранцията за изпълнение се освобождава при изпълнение на договорните
задължения в срок 10 работни дни след окончателно приемане на извърш ената работа с
приемателно-предавателни протоколи за обекта.
III. П реминаване на собствеността
3.1. Дървесината преминава в собственост на КУПУВАЧА, в момента на подписването
на двустранен приемателно-предавателен протокол и заплащането на цената.
IV. Права и задължения на страните
4.1. ПРОДАВАЧЪТ 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 Н аредбата 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 (ДВ, бр. 96 от 2011 г., изм. в ДВ, бр.2б
от 29.03.2019 г.) (Наредбата), като за този период КУПУВА ЧЪТ не дължи неустойка.
4.2. ПРОДАВАЧЪ Т е длъжен да:
4.2.1. Осигури на КУПУВАЧА достъп до местата на предаване на договореното
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собственост или собственост на физически или юридически лица, същ ите се поканват да
присъстват на огледа.
4.2.2. Осигури свой упълномощ ен представител за експедиране на дървесината и
маркирането й с контролна горска марка както следва:
4.2.2.1. в срок от 1 (един) работен ден от получаването на известие от КУ ПУ ВА ЧА по
т. 4.4.5.
4.2.2.2. П родавача може при необходимост да отложи осигуряването на упълномощ ен
представител при експедиране на дървесината като се задължава да уведоми КУПУВАЧА по
телефон.
4.2.3. Издава на КУПУВАЧА превозни билети до размера на заплатената дървесина.
4.2.4. Уведоми писмено КУПУВАЧА в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорните
обстоятелства по т. 4.1. и да приложи доказателства за това, а в останалите случаи по т. 4.1. в срок от 1 (един) работен ден.
4.2.5. Удължи срока на договора, в случай, че на основание т. 4.1. транспортирането на
дървесината по договора временно е преустановено с периода, за който е преустановено.
4.3. КУП УВАЧЪТ има право да:
4.3.1. Получи заплатеното количества дървесина, съгласно договора.
4.3.2. Получи превозни билети за транспортиране на заплатената от него дървесина.
4.3.3. Получи достъп за товарене и транспортиране на заплатената дървесина по
договора, след подадена заявка до П РОДАВАЧА, освен в случаите по т. 4.1.
4.3.4. Д а направи рекламации и да претендира за възстановяване на заплатената сума,
съгласно разпоредбите на Закона за защ ита на потребителите.
4.4. КУП УВАЧЪТ е длъжен да:
4.4.1. Заплати изцяло стойността на всички договорени асортименти и количества
дървесина по договора.
4.4.2. О рганизира транспортирането на заплатената дървесина за своя сметка.
4.4.3. Транспортира дървесината по горски и автомобилни пътища, водещи до
общ инската 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.
4.4.4. Осигури свой упълномощен представител при огледа по т. 4 . 2 . 1 както и за всички
действия по настоящия договор.
4.4.5. Уведомява най-малко един работен ден предварително ПРОДАВАЧА за всяко
предстоящо транспортиране на дървесина от обекта.
4.4.6. 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. 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.
4.5.
Купувачът няма право да прехвърля на трети лица правата и задълженията по
настоящия договор.
V. Санкции и неустойки
5.1. Страните по договора не дълж ат неустойки за неизпълнение на задълженията си по
него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от
допълнителните разпоредби на Наредбата, както и на реституционни претенции, възникнали
след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно
невъзможно.
VI. Прекратяване на договора
6.1. Договорът се прекратява:
6 . 1. 1. с изтичане на срока по т.1.1.;

надлежния ред, при виновно неизпълнение на т. 4.2.2 от задълженията на П РОДАВАЧА в
срока на действие на договора.
6.1.4. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, без да дълж и обезщ етение
за пропуснати ползи и неустойки за вреди в случай, че КУПУВА ЧЪТ не изпълни т. 4.4.1,4.4.2.,
4.4.3. и 4.4.6. от договора.
6.1.5. С едностранно писмено уведомление 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
за дървесина, която не е транспортирана от временен склад, се връщ ат на КУПУВАЧА,
внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не
си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.
6.1.6. С едностранно писмено уведомление от страна на П РОДАВАЧА, без да дължи
обезщ етение за пропуснати ползи и неустойки за вреди, в случай, че бъде прекратен, без
значение на какво основание, склю ченият договор за възлагане на дейността добив на
дървесина в обекта предмет на настоящ ия договор, в резултат на което изпълнението на
договора е обективно невъзможно. В този случай договорът се прекратява, след прехвърлянето
на собствеността на реално добитите до момента на прекратяване на договора количества
дървесина от Продавача на Купувача с подписването на двустранен приемателнопредавателен протокол и заплащане от страна на Купувача на цената на приетата дървесина,
като внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора се освобождава.
VII. Съобщения
7.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се
извърш ват в писмена форма.
7.2. При промяна на седалището или адреса за кореспонденция (в т.ч. и телефонен
номер или електронна поща) на някоя от страните по договора, същ ата е длъж на в 7 - дневен
срок да информира ответната страна. В противен случай всички съобщения, уведомления и
книжа се считат за редовно връчени.
VIII. Допълнителни разпоредби
8.1. Възникналите спорове по тълкуването и изпълнението на договора, както и по
нерешените с него въпроси се реш ават по споразумение между страните, а когато това се
окаже невъзможно - по реда на гражданското законодателство на Република България.
8.2. За неуредените с договора въпроси се прилагат действащ и нормативни актове в
страната.
8.3. Настоящия договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между
страните, изразено в писмена форма.
Д оговорът се подписа в два еднообразни екземпляра -у^дин за продавача и един за
купувача.
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Гл. счетоводител
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