
ДОГОВОР 

:,J..f) 171 № ,� ..... ./�.;;,05.2018 г. 

' за п��упко:-,продажба на. прогrtозно количество добита дървесина по сортимептна 
ведомост 9т годишен план . за ползването на дървесина за 2018 год. от държавните горски 
т�ритор11и н� ТП „ДГС Търговище'\ обект № Jб..;4-2018, - временни складове в отдели:' 

·, 120"а";_29"в";118"г"; 213"г";185"е"

· Д'нес,.,..'i: .. :.,:05.2018 r: се сключи настоящият договор между:
. ' • ' \,,, ' ' 1,' ' ! 1• ' ' � : '. ' ' '.' '.: ' ' ' ' ' ' ' 

. .. . ,: _(,',\r,n., Д:r,С, 'I)фfo�trЩ�'; :тр. Т�рговище, 
• Търговище, ·• обJI.Търгоiище,. бул. .:LTяn n;..- - )(
рег11'стър )СЪМ' А н �' �- · ,'-, - ·

със седалище и адрес на управление: rp. 
" 1-.r„'J?__ регистрирано в Търговския 

'-i.t,,@.dpslшшen.bg, 
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качес;твс�,,��·rра13ИТе11,""ц�р�чано по-,долу за краткост по-долу КУПУВ��Sа _____ го: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
>1;1; Н�сrоящ№т договор се СК�{ОЧВа на основание чл. 73 от Наредбата за условията и реда

з� .. възщ,1.гане .. издьлнението на . дейности в ·. горски територии - държавна и общинска
оdбстве'цос;т; i1. за: ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и Заповед No 
1.01/1.7:р4,20�8 ri:щ. от Директора на tп„дгстърговище" 

. . · ,1;2_. ПР,С:)ДАВА ЧЪ Т прехвърля на КУПУВАЧА собствеността върху прогнозно количество
.. добита):i,ървесин:ц от Обект № 16-4-2018, временни складове в отдели: 120"а"; 29"в";118"г";. .рзi'г'',·]85?е�\,· разпреДf;ЛСFJi fю сортименти съгласно БДС количество и цена, подробно.
. rtьсочени в Пр'.1:1ло�ение N; 1, което е нераздедна част от настоящия договор. 

. 1;з. С огле'
Д 
dбстощелство:го, ,че посочените в Приложение № 1 количества са прогнозни,

. КУПУВА'I.IЪТ .приема ;да : получи, заплати и транспортира, цялото количество дървесина
. дориtа о;·. подотделите, �кл,ючени в . обекта предмет на настоящия договор, по договорените
цени Зq._ 'eд�if ПЛ. ИЛИ един пространствен, М. куб за всеки конкретен СОрТИМеНТ И В
срокьв�1е ,росочени·.вдог9вора . 
. . :i..4. К:райнцят срок на дей.ствие на договора е не по-късно от 31.12.2018 г.

. , ··. '1.5; .Страните са длъ:щ:ни, да спазват разпоредбите на нормативните и поднормативни актове 
· • .. идруг�-докуме�tи Зq. ползване на дървесината от горите.

· ·. \,1�6 . .,(1):.КУf,IУВ',(�гьт:�наGя ,или учр едява в полза на ПРОДАВАЧА гаранция за изпълнение
в размер · . .ыа.:, 1228.05 .rIB (с.rrовом.; хид

.
яла .цц�с:т0: двадесет и осем лева и пет стотинки)
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: :_: '{�)i .. t в полза на .ТП ДГС Търговище на банкова гаранция, същата 
·· ... ·.,ф/"eд�a·:t�1c7'""'D""f'�7""�<r"'">CI"'1r=�·IИЯTa· на чл. 9а, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за





4.1.2. ПРОДАВАЧЪТ има право, в случай че КУПУВАЧЪТ не изпълни свои задължения 

по настоящия договор, да прекрати едностранно договора и да задържи внесената от 
КУПУВАЧА гаранция за изпълнение. 

4.1.3. 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 (ДВ, бр. 96 от 2011 г.) (Наредбата), във връзка с 
опазване и предотвратяване на повреди на горската пътна инфраструктура, като за този 
период купувачът не дължи неустойка„ 

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

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

4.1.6. Да прекрати едностранно договора и да задържи внесената от Купувача гаранция за 
изпълнение, в случай че КУПУВАЧЪТ откаже да приеме, заплати и транспортира наличната 
на временен склад дървесина, предмет на договора, в уговорените срокове. 

4.1.7. Да прекрати договора с едностранно писмено волеизявление, без да дължи неустойки 
и престации за пропуснати ползи на КУПУВАЧА, когато след сключването му, поради 
обективни причини (форсмажорни обстоятелства, уважени реституционни претенции и др.) 

не могат да бъдат осигурени договорираните количества дървесина. В този случай авансово 

внесените суми по договора, ако има такива, се връщат на Купувача, а гаранцията за 
изпълнение се освобождава. 

4.1.8. Да прекрати договора, в случай на липса на изпълнител на добива на дървесина, или 
при виновно неизпълнение на сключен договор за добив на дървесина от същия обею11 от 
страна на изпълнителя. 

4.2. ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 
4.2.1. Предостави на КУПУВАЧА договорените прогнозни количества дървесина по 

тримесечия и минимални количества, както следва: 

обект Отдел/подотдел три.месечия общо 

I II III IV 

No 16-4- 120"а"; 29"в"; l l 8"r"; 21 З"г"; 185"е" - 150 150 46 346 
2018 

Продавачът не носи отговорност за забава по графика в случай, че Изпълнителят на 

дърводобивната дейност, за същия обект, отдели/подотдели е в забава и/или в случай, че 
не бъде избран Изпълнител за извършване на услугата за добив на дървесина. 

4.2.2. Да уведоми по подходящ начин КУПУВАЧА за наличното количество дървесина на 
временен склад, предмет на договора, чрез изпращане съобщение чрез на уведомително писмо 
с обратна разписка, факс или на електронен адрес обявени в настоящия договор . 

4.2.3. Да осигури свой представител за предаването на наличната на склад дървесина в срок 
от 3 работни дни от изпращане на известие до КУПУВАЧА. 

4.2.4. Да прехвърли на КУПУВАЧА собствеността върху реално добита на временен склад 
дървесина от момента на издаване на превозен билет на базата на изготвена фактура за 
извършено плащане. 

4.2.5. Осигури на КУПУВАЧА достъп с подходяща техника, съобразена с теренните 



4.2.7. Да издаде превозен билет за транспортиране на дървесината на КУПУВАЧА до 
размера на платената от него вноска. 

4.2.8. Да предоставя на КУПУВАЧА необходимите документи, съгласно изискванията на 
закона и подзаконовите нормативни актове за ползването на дървесината от горите за обекта. 

V. ПРАВА И ЗАдЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА.
5.1. КУПУВАЧЪТ има право: 

5.1.1. Да чолучи на временен склад договорените прогнозни количества дървесина, 
съгласно действащите стандарти за качество на дървесината(БДС). 

5.1.2. Да заяви писмено добиването на специални сортименти, извън посочените в 
договора, което се приема от продавача при технологична възможност за добива им. 

5.1.3. Да получи превозни билети за транспортиране на получената от него дървесина, до 
размера на внесената авансова вноска. 

5.1.4.Да получи достъп за товарене на предадената на временен склад дървесина, след 
подадена заявка до ПРОДАВАЧА, освен в случаите по т.4.1.3. 

5.1.5. Направи рекламации и да претендира за възстановяване на заплатената сума, 
съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите. 

5.2. КУПУВАЧЪТ е задължен: 
5.2.1. Внася авансовите вноски по договорените размери и начини. 
5.2.2. 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. 

5.2.3. Заплати изцяло всички добити договорени асортименти и количества дървесина от 
обекта, приети с протокол и налични на временен склад. 

5.2.4. Организира транспортирането на заплатената дървесина в 1 О-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. При повреждането им е длъжен да ги възстанови в 14-дневен 
срок, но не по-късно от следващото транспортиране на дървесина 

5.2.5. Уведомява най-малко един работен ден предварително ПРОДАВАЧА за всяко 
предстоящо транспортиране на дървесина от обекта. 

5.2.6. 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. 

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

5.2.8. КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури присъствие на свой представител при 
изпълнение на дейностите по настоящия договор. 

VI. СЪОБЩЕНИЯ.

 





8.3.2. По т.5.2.3. - неустойка в размер на внесената от него гаранция за изпълнение на 
договора. 

8.3.3. По т. 5.2.4. - магазинаж в размер на О, 1 на сто от стойността й за всеки просрочен 
ден, но за не повече от 30 дни, след което нетранспортираната дървесината остава в полза на 
Продавача. 

8.4. При неявяване на КУПУВАЧА или на негов упълномощен представител в 
определещпе срокове за приемане на дървесината, както и при неизпълнение на задълженията 
по т. 5.2.3, и 5.2.4., 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. 

8.5. В случаите, когато настоящия договор е прекратен поради изтичане на срока му и 
КУПУВАЧЪТ не е транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият, освен дължимите и 
уговорените по-горе магазинаж и неустойка за неизпълнение, дължи на ПРОДАВАЧА и 
неустойки в размер на 10% от стойността на нетранспортираната дървесина. 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
9.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 
9.2. Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 
9.3. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 
9.4. Възникналите спорове, относно изпълнението, неизпълнението или тълкуването на 

настоящия договор, се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, изразено в 
писмено споразумение, а когато такова липсва, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви и се подписва в два (2) оригинални и еднообразни 
екземпляра - по един зауs:;яка-д:�: .. страните.
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Отдел 1-1 
обе1ст Дърве-

под-
сен вид 

отлел 

№ 16- 120"а" гбр 
4-2018

трп 

бt( 

здб 

29 "в" лп 

лп 

118 "г" лп 

213 "г" 

01( 

185 "е" 

llP 

llP 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

1'..r. Z-':S I о:> os 201s към договор J,O • • •• • • • •• • • •• • г.

Прог- Прог-
нозно нозно 

1шличе- 1шш1че-
ство ство 

асортимент мяр1ш 
дърве- дърве-
сина на с1-1на на 
вр.склад вр.сю1ад 

пл.м3 пл.мЗ 
46 46 

Трупи за б1-1чсне от 18 до 29 см пл.м1 

7 7 

Трупи за бичене от 18 до 29 см пл.м1 

6 6 

Труп11 за бичене от 18 до 29 см пл.м' 
1 1 

Tpyr11-1 за б11че1-1е от 18 до 29 см 1111.м' 
60 

ОБЩО 

Общо З:1 полотдеJI 120 "а" 60 
9 9 

Трупи за бнчене над 30 см пл.м1 

56 56 

Трупи за б11чене от 18 до 29 см ГIЛ.М1 

65 

ОБЩО 

Общо за подотдел 29 "в" 65 
2 2 

Трупи за бичене от 18 до 29 см пл.м1 

2 

ОБЩО 

Общо 1:1 подотдел 118 "1·" 2 

2 

Тру1111 за 611ченс от 18 до 29 см :: 11л.м1 

ОБЩО 2 

Общо за подотдел 213 "г" 2 

27 

Трупн за 61-1чене над 30 см 27 пл.м1 

190 

Трупи за бнчене от 18 до 29 см 190 пл.м1 

ОБЩО 217 

Общо за подотдел 185 "е" 217 

Общо за обект № 16-4-2018 

.. 

z"��;;��·,��h. 346 -

 

дост1-1гната Обща 11ена 
СТОЙНОСТ ЛВ.лв./пл.мЗ без 

без ДДС 
ддс 

71,39 3283,94 

66,29 464,03 

81,59 489,54 

86,69 86,69 

4324,20 
' 

4324,20 

81,60 734,40 

66,30 3712,80 

4447,20 

4447,20 

66,30 132,60 

132,60 

132,60 

81,60 163,20 

163,20 

163,20 

71,40 1927,80 

71,40 13566,00 

15493,80 

15493,80 

24561,00 


