
ПРОЕКТ !!!

Д О Г О В О Р  № ....... .
ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА 

ОТ ОБЕКТ......... ....... - ПАКЕТ № ...................
Днес,.............201...г., в с. Места, на основание проведен търг с явно наддаване за

продажба на прогнозни количества добита дървесина от Обект ..........  - Пакет №
.................  и Заповед № ......... ./........................г. на Директора на ТП „Държавно горско
стопанство Места", с. Места за определяне на купувач, се сключи настоящият Договор за 
покупко-продажба между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЕСТА", със седалище и адрес на
управление с. Места, общ. Банско, обл. Благоевград с ЕИК ....'................................. .
представлявано от инж. Иван Костадинов Герин - Директор и Красимира Семерджиева 
Чучулайна - гл. счетоводител, наричано за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна, и

2......................... .................................... със седалище и адрес на управление -
....................... ..................... ....................... с ЕИК .............................. . представлявано
от ................................................................. с ЕГН ................................ . в качеството
му на ................................ . наричано за краткост КУПУВАЧ, от друга страна,

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Предмет на Договора са прогнозни количества добита дървесина от Обект...........

- Пакет № .............
2. Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача собствеността върху

дьрвесината от Обект .........  - Пакет № ............  отдели/подотдели №№
......................................  /ГСУ ...........................", ОУ ..............................", местност
........................................................ " - на територията на ТП „Държавно горско стопанство
Места", с. Места, а Купувачът се задължава да заплати предложената от него цена 
/достигната цена/ и транспортира цялото договорено количество дървесина.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1. Цената на цялото прогнозно количество дървесина, която Купувачът следва да

заплати е в размер на ............. лв/..................... ............................................................
лева/, плюс законоустановения размер на ДДС.

2.2. Същата е изчислена по сортименти на цени, определени пропорционално на 
съотношението между достигнатата на търга и началната цена на Пакета, както следва:

Вид дървесина/
Категория дървесина/ 
сортимент

Дървесен
вид

Количество
/куб.м./

Достигната
цена
/лв./куб.м.
/

Стойност 
/ лв./ - 
без ДДС

1 2 3 4 5
Обект ....... . - Пакет № ............ - отдели/подотдели

Иглолистна дървесина
Едра
асортимент/клас/размер/ -
асортимент/клас/размер/
1 2 3 4 5
асортимент/клас/размер/
Средна
асортимент/клас/размер/
асортимент/клас/размер/
асортимент/клас/размер/
Дребна
асортимент/клас/размер/
асортимент/клас/размер/
Дърва
асортимент
асортимент
Общо 33 пакета ■■■ ;_z :• г: . — ■ ■ ■ ' "!... . 1 V'..' ■ .■ " :
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Франкировка: временен склад.
Цените са без начислен ДДС.
Цените са франко временен склад на Обекта.
Цените са в лева за плътен кубичен метър дървесина.
Размерът на дадения вид категория и нейното качество са определени по български 

държавен стандарт /БДС/.
2.3. Купувачът внася гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет

процента) от цената по т. 2.1., а именно.................. лв
(.................................................. )■

- Гаранцията за изпълнение на договора се връща в срок 5 работни дни след 
съставяне на окончателен приемателно - предавателен протокол за количество дървесина 
за обекта - пакет , заплащане на всички дължими суми по договора и транспортиране на 
цялото добито количество дървесина. При неспазване на посочения срок продавачът дължи 
лихва в размер на законната лихва за всеки ден просрочие.

- Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава след съставяне на протокол, 
с който се установява, че трасето на пътя е възстановено в първоначалното му състояние.

2.4. Плащанията се извършват на вноски при следните условия:
2.4.1. Авансова вноска в размер на 20 % /двадесет процента/ от достигната цена за 

Пакета (20% от цената по т.Н-1) /плюс законоустановения размер на ДДС/ се заплаща при 
подписване на Договора;

2.4.2. Останалата част от дължимата стойност за Пакета се внася на авансови вноски, 
в размери ,определени от купувача. Териториално поделение „Държавно горско стопанство 
Места" издава електронни превозни билети за транспортиране на дървесината, след 
представяне на документ от купувача, удостоверяващ извършено плащане. Превозните 
билети се издават до размера на внесените от купувача вноски и и фактурата за 
действително извозеното количество дървесина по асортименти и по следния график:

от........ ......................... до...............................куб.м.
от........ .........................до...............................куб.м.
от................................ до................................куб.м.

2.5. Плащането на цената се извършва по банкова сметка на ТП
„ДГС............................. ":IBAN.............................. BIC......... ...............при.....................

Фактурирането на дървесината се извършва по асортименти и се заплаща от 
Купувача по асортименти и достигнати цени, въз основа на издадените превозни билети.

За издаването на превозен билет Купувача заплаща административна такса в размер 
на 1,25 лева без ДДС.

2.6. В случай, че в обекта бъде добит асортимент, който не е предвиден в таблицата 
по т. И-2, както и за сортименти с дължини, различни от БДС, Купувачът заплаща 
количествата от този асортимент по цените, заложени в Ценоразписа по чл.71, ал.1, т.4 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, утвърден от Директора на „Югозападно държавно предприятие" ДП гр. 
Благоевград за 2016 г., увеличени с коефициент определен пропорционално на 
съотношението между достигнатата на търга и началната цена на Пакета.

При нужда от страна на Купувача да бъдат добити и закупени сортименти с дължини, 
различни от БДС трябва да бъде дадена писмена заявка.

2.7. Крайният срок на Договора, съответно - за заплащане и транспортиране на
закупените прогнозни количества добита дървесина от Обект......... - Пакет № ..................
е ................ 2016 г.

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА 
ЗАКУПЕНЕАТА ДЪРВЕСИНА.

3.1. Дървесината преминава в собственост на Купувача след заплащане на цената и 
издаване на превозен билет за транспортирането й.

3.2. Дървесината може да бъде транспортирана от Купувача след заплащане на
цената, маркиране на дървесината с КГМ и издаване на превозен билет от МОЛ на Обект 
....../ ............... на ГСУ .................." - .................................../ или други упълномощени

/длъжнжст/ /и ме; фа м и л ия/
от Директора служители на ТП „Държавно горско стопанство Места", с. Места.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА:
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1.1. Продавачът е длъжен:
1.1.1. Да не възпрепятства изпълнението на настоящия Договор.
1.1.2. Да предаде на Купувача в срока по т.Н-7 цялото количество дървесина по 

БДС, предмет на настоящия Договор.
1.1.3. Да уведомява Купувача за наличните количества дървесина на временния 

склад на Обекта при потърсена информация.
1.1.4. При направена писмена заявка за транспортиране на налична на временен 

склад авансово заплатена дървесина от страна на Купувача да осигури свой упълномощен 
представител за маркиране на дървесината в съответствие с изискванията на Закона за 
горите и издаване на превозен билет за транспортирането й.

1.2. Продавачът има право:
1.2.1. Продавачът има право да спре транспортирането на дървесината от временен 

склад при лоши метеорологични условия, когато има опасност това да доведе до 
разрушаване на горските автомобилни пътища, като за този период Продавачът не дължи 
обезщетение за пропуснати ползи или неустойки за вреди.

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА:
2.1. Купувачът е длъжен:
2.1.1. Да не възпрепятства изпълнението на настоящия Договор.
2.1.2. Да заплати цената на дървесината по асортименти и по БДС, съгласно 

условията на Глава 1Гра от настоящия Договор.
2.1.3. Да закупи цялото договорирано прогнозно количество дървесина по 

асортименти, по цени, начин и в срокове, определени с настоящия Договор.
2.1.4. Веднъж седмично да изисква от Продавача информация за наличната на 

временен склад дървесина и в тридневен срок от получаване на информацията да обезпечи 
заплащането на наличната дървесина и нейното транспортиране.

2.1.5. Да осигурява присъствие на упълномощен свой представител за изпълнение на 
дейностите по настоящият Договор.

2.1.6. Да осигури за своя сметка транспорт до Обекта на представителя на Продавача 
при експедиция на материалите.

2.1.7. Купувачът се задължава да транспортира закупената дървесина в срок до 
......2016 г.

2.1.8. Да спазва изискванията на Закона за горите, на 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 всички 
нормативни актове, регламентиращи ползването и транспортирането на дървесина.

2.1.9. Да спазва изискванията на действащите нормативни актове за техническа, 
противопожарна безопасност и охрана на труда при работа в горите и носи пълна 
отговорност при злополука с наети от него работници.

2.1.10. Да отстранява за своя сметка всички нанесени щети върху горските 
автомобилни пътища и съоръженията в горските територии и за своя сметка да изгражда
необходимите пътища за усвояване на дървесината от обект №.... .отдел / подотдел......  и
да ги поддържа.

2.1.11. Преди започване на транспортиране на дървесината от обекта е длъжен да 
осигури свой представител за оглед и определяне на трасетата по които ще се 
транспортира дървесината до общинската и републиканска пътна мрежа. Трасетата са 
задължителни за Купувача. Определянето на трасетата, които не са държавна собственост 
се извършва след съгласуване с местните власти. За целта се изготвя протокол придружен 
със скица на трасетата.

2.1.12. След започване на транспортирането на дървесината от обект №.... ,
отдел/подотдел......  е длъжен ежемесечно да осигурява свой представител за извършване
на оглед на трасето на пътя и установяване на неговото състояние, като при констатиране 
на различия от първоначално установеното трасе Купувачът е длъжен да възстанови 
нарушените участъци.

2.2. Купувачът има право:
2.2.1. След заплащане на договорираната цена да получи от Продавача в срока по 

т.Н-8 цялото количество дървесина, предмет на настоящия Договор.
2.3. Купувачът няма право:
2.3.1. Да прехвърля на трети лица правата и задълженията по настоящия Договор.
V. ОТГОВОРНОСТИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ - САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ.
5.1. В случай, че Купувачът не изпълни задълженията си по Глава 1Гра и Глава IV‘Ta от 

настоящия Договор, гаранцията за изпълнение на Договора се задържа в полза на 
Продавача.
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5.2. При забавяне на заплащането и транспортирането на налична на временен склад 
дървесина с повече от 14 дни от получаване на покана от продавача за транспортиране от 
временен склад, Купувачът дължи на Продавача магазинаж в размер на 0,50 лв/м3 за 
намиращите се на склад дървени материали за всеки просрочен ден, в който не бъде 
транспортирана, но не повече от стойността на намиращата се на склад дървесина, след 
което нетранспортираната дървесината остава в полза на продавача.

5.3. Купувачът е длъжен да заплати наложените санкции и неустойки по настоящия 
Договор в тридневен срок от датата на получаване на уведомително писмо от Продавача.

5.4. Страната не отговаря за неизпълнение на задълженията си по настоящия 
договор, ако то се дължи на непреодолима сила.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
1. Договорът може да бъде прекратен:

1.1. С изтичане на срока по т.Н - 2.8.
1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

1.3. Незабавно и едностранно от страна на Продавача без последния да дължи 
обезщетение за пропуснати ползи или неустойки за вреди, като гаранцията за изпълнение 
на Договора не се възстановява на Купувача, в случай, че :

1.3.1. Купувачът не заплати в регламентираните срокове някоя от дължимите вноски 
съгласно т.Н-4 от настоящия Договор.

1.3.2. Купувачът не изпълни някое от задълженията си, регламентирани в T.IV- 2.1. от 
настоящия Договор.

1.3.3. При извършено от Купувача нарушение на Закона за горите по време на 
изпълнение на настоящия Договор, установено с влязло в сила наказателно постановление.

1.3.4. При констатиране в последствие, че във връзка с участието на Купувача в 
търга с явно наддаване, на който е обявен за Спечелил, е представен недействителен 
документ и/или документ или декларация с невярно съдържание.

1.3.5. При констатиране впоследствие, че при подписване на настоящия Договор 
Купувачът е представил недействителен документ и/или документ с невярно съдържание.

1.3.6. Ако в резултат на настъпили промени в обстоятелствата по време на 
изпълнение на Договора Купувачът вече не отговаря на някое от изискванията на 
Продавача.

2. Договорът може да бъде прекратен едностранно от страна на Продавача без 
последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи или неустойки за вреди, в случай че 
в срока на действие на Договора, регламентиран в т.И-2.7, не бъде сключен договор за
добив на дървесина в Обект № ............. или ако договорът за добив на дървесина в Обект
№ ........бъде прекратен едностранно от Възложителя по вина на Изпълнителя.

3. Страните по настоящия Договор не носят отговорност за неизпълнението му и 
могат да поискат едностранно неговото прекратяване без да се дължат неустойки, когато 
неизпълнението се дължи на непреодолима сила /природни бедствия и други/ и/или 
непреодолими обстоятелства, възникнали след сключване на Договора, в резултат на които 
неговото изпълнение е обективно невъзможно. При настъпване на такива форсмажорни 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на Договора, съответната страна е длъжна да 
уведоми писмено насрещната страна в тридневен срок от настъпване на събитието и да 
приложи съответните доказателства.

4. При приключване изпълнението на Договора /включително и в случаите на 
предсрочно или едностранно прекратяване/ се изготвя обобщен приемателно-предавателен 
протокол за действително продадените количества дървесина по обем и асортименти.

VII. СЪОБЩЕНИЯ.
1. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на Договора, 

ще се извършват в писмена форма /чрез факс, препоръчана поща или на ръка в 
деловодствата на страните/.

2. При промяна на седалището или адреса за кореспонденция на някоя от страните 
по Договора, същата е длъжна в седемдневен срок да информира ответната страна. В 
противен случай всички съобщения, уведомления и документи се считат за връчени по 
първоначалния адрес.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
1. Настоящият Договор влиза в сила от датата на неговото подписване.
2. Възникналите спорове по тълкуването и изпълнението на Договора, както и по 

нерешените с него въпроси се решават по споразумение между страните, а когато това се 
окаже невъзможно - по реда на гражданското законодателство на Република България.
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3.3а неуредените с Договора въпроси се прилагат действащи нормативни актове в 
страната.

4.Настоящият Договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между 
страните, изразено в писмена форма.

Б.Договорът се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.
ПРОДАВАЧ: КУПУВАЧ:

ДИРЕКТОР :............ ......
/инж........................ ....../

УПРАВИТЕЛ:
/.......... ............... ......./

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/................ ......./

Съгласувал юрисконсулт:
/ ........... У


