ДОГОВОР № 89/17.08.2018 г.
ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА
Днес 17.08.2018 год. в гр.Сливен се сключи настоящият договор за покупко-продажба на
прогнозни количества дървесина между:
1. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ РЕСУРСИ”,
със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Цар Симеон ” № 5, ЕИК: 0005906540695,
BG: 000590654, представлявано от инж. Даниела Костадинова Йорданова, в качеството си на
Директор, наричано за краткост по – долу ПРОДАВАЧ, от една страна и
2. „М-Г ГРУП 79” ЕООД, с ЕИК 204468831, с адрес: гр. Горна Оряховица,
ул.”Дружба“ 1, ет.2, ап.4, представлявано от управителя-Елеонора Николова , наричано за
краткост КУПУВАЧ от друга страна за следното:
І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
1.1 ПРОДАВАЧЪТ продава, а КУПУВАЧЪТ се задължава да закупи, всички добити на временен
склад от Обект № 1812, с подотдел 146 „г“ (146 „г-1“ и 146 „г-2“), намиращ се в землището на
село Раково, Община Сливен, прогнозни количества дървесина в общ размер към дата на
сключване на настоящият договор – 235 куб.м., по дървесни видове сортименти и категория
дървесина.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
2.1.Срокът на договора е от датата на подписването му до 30.12.2018 г.
2.2. Допуска се неспазване на горепосочения в т.2.1. срок само при поява на „непреодолима сила” - в
такива случаи, срокът или остатъкът от него, започва да тече от следващия ден на преодоляването на
същата, като Купувачът е длъжен да декларира в писмена форма обстоятелствата.
III.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1.Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е в размер на 15 565,50
(петнадесет хиляди петстотин шестдесет и пет лева, и петдесет стотинки) лв. без ДДС
или 18 678.60 лв. с ДДС, като цената на отделните сортименти е посочена в Приложение 1
към договора:
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Гаранция за изпълнение
Срок за изпълнение на дейност

3.2. В 3-дневен срок от сключване на настоящия договор Купувачът заплаща Аавансово 20 %
/двадесет процента/ от цената по т. 3.1. или 3 735,72лв. с ДДС.

ПРОДАВАЧ:………………

КУПУВАЧ:………………
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Останалата част от стойността на договора се заплаща, както следва: три авансови вноски, всяка
по 20 % / двадесет процента/ от общата стойност, които се внасят след изчерпване на предходната
авансова вноска.
При достигане стойността на авансовата вноска на приетите сортименти, останалото количество
дървесина се заплаща след измерването му.
3.2.1 Количеството дървесина по т. 3.1. е прогнозно и се заплаща реално добитото и измерено
количество..Последната вноска е в размер, съответстващ на разликата между остатъка от направените
авансови вноски и стойността на предадената с последния приемателно-предавателен протокол
дървесина.
3.2.2.Фактурирането на добитата дървесина ще се извършва по реално получени количества
дървесина по сортименти на база подписаните приемателно-предавателни протоколи.
3.3.Плащането на цената се извършва само по банков път по сметка на ОП „Земеделие, гори и

водни ресурси” при Общинска банка АД, клон Сливен,
61064500, BIC CODE: SOMBBGSF.

IBAN BG37 SOMB9130 31

3.4.Предаването на добитите сортименти се извършва след подписването на Приемо-предавателен
протокол и заплащането на измерената дървесина
3.5.Внесената гаранция за изпълнение на договора в размер За ОБЕКТ 1812- 778,28лв., се
възстановява след приключване на договора (Заплащане и транспортиране на всички добити
сортименти).
IV.ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
4.1.Собствеността на дървесината преминава върху купувача след подписването на предавателно –
приемателен протокол.
4.2.Превозните билети ще се издават от упълномощено длъжностно лице на Продавача, след
заплащане стойността на дървесината или до размер на направените авансови вноски от страна на
Купувача за обекта.
4.3.Рекламации относно качеството и количеството на дървесината се правят и приемат в момента на
предаване на дървесината.
4.4.Всички рискове преминават върху Купувача в момента, в който му бъде прехвърлена
собствеността върху дървесината.

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
5.1.Продавачът има право да получи авансовите вноски по договора и паричната равностойност на
дървесината предмет на настоящия договор, съгласно договорените условия по настоящия договор.
5.2.Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача собствеността върху реално добита и
извозена на временен склад дървесина след нейното заплащане.
5.3.Продавачът е длъжен да издава на Купувача превозен билет до размера на внесената авансова
вноска и да изготви приемателно–предавателен протокол по образец за предадената дървесина.
5.4.Служителите по опазването на горите имат право да извършват проверки на закупената и/или
транспортирана дървесина, без да възпрепятстват изпълнението на договора.
VI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
6.1.Да извърши заплащането и транспортирането на дървесината в сроковете, определени с
настоящия договор.
6.2.Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в настоящия
договор.
6.3. При превозване на закупената дървесина от временния склад, Купувачът се задължава да
поддържа горските пътища.
6.4. След съставяне на Приемо - предавателен протокол от Продавача и КУПУВАЧА за приетата
дървесина, купувачът е задължен да заплати в 3-дневен срок посочената в протокола дървесина и
транспортира същата в срок до 15 дни.
6.5 Купувачът е длъжен да внесе авансовата вноска в размер на 20% /двадесет процента/ от цената по
т.3.1 и т.3.2 на настоящия договор.
VII.СЪОБЩЕНИЯ
ПРОДАВАЧ:………………

КУПУВАЧ:………………
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7.1.Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се извършват
в писмена форма - по пощата чрез препоръчано писмо, чрез електронно съобщение изпратено до
електронна поща на Купувача или факс.
7.2.При промяна на седалището или адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора,
същата е длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. В противен случай всички
съобщения, уведомления и книжа се считат за връчени по първоначалният адрес.
VIII.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
8.1.Настоящият договор може да бъде прекратен:
8.1.1.Незабавно и едностранно от страна на Продавача, след констатирано нарушение на ЗГ.
8.1.2.С изтичане срока на договора.
8.1.3.По взаимно съгласие между страните, изразено писмено.
8.2.Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се
дължи на непреодолима сила.
8.3 Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени реституционни
претенции и сечта не е започнала, Продавачът възстановява на Купувача гаранцията за изпълнение и
внесените по договора суми, без да дължи плащане на неустойка и обезщетение за пропуснати ползи.
8.4 Незабавно и едностранно от страна на Продавача при не спазване на срока по т.6.5 от настоящия
договор
8.5.Продавачът прекратява договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение
за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията за изпълнение не се връща в следните
случаи:
8.5.1.В случай, че Купувачът не плати в 3-дневен срок цената по съответния Приемо-предавателния
протокол, посочена в договора;
8.5.2. При виновно неизпълнение от страна на Купувача на задълженията по чл. 6.3, чл. 6.4. и чл. 2.1 и
2.2.
8.6.При виновно неизпълнение от страна на Купувача на задълженията, произтичащи от настоящия
договор, гаранцията остава в полза на Продавача.
IX.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
9.1. Купувачът транспортира дървесината до срока на договора, като при забава дължи магазинаж в
размер на 0,2 % от стойността на нетранспортираната дървесина,определена към последния ден от
срока за транспортиране, за всеки просрочен ден.
Х.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
10.1. Възникналите спорове относно приложението на точките по настоящия договор се решават чрез
преговори и взаимно съгласие между страните - когато такова липсва - спорът се решава от
компетентния съд.
10.2.3а неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на Българското законодателство.
10.3.Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено
в писмена форма.
Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ПРОДАВАЧ:
1. _______________
Директор на ОП„Земеделие, гори и водни ресурси”
(инж.Д.Йорданова)

КУПУВАЧ:
1. ___________________

………………….

2. _______________
(КАСИЕР-СЧЕТОВОДИТЕЛ – А.КЪЧЕВА)
3. _______________
(ЮРИСКОНСУЛТ – И.Рандев

ПРОДАВАЧ:………………

КУПУВАЧ:………………
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