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ДОГОВОР №ОГ-12-03 

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА  ДЪРВЕСИНА  ОТ 

ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ 
ОТ ОБЕКТ №19001 

 

Днес.05.03.2019 г. в гр. Разград се сключи настоящият договор между: 
1. ОП „Разградлес“, със седалище и адрес на управление: ул. „Бели лом“ № 47, гр. Разград, 

община Разград, област Област Разград, с Булстат 0005059100351, представлявано от инж. 

Милена Манева в качеството си на директор на ОП „Разградлес“ и Петя Йорданова -

гл.счетоводител, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна 
и 

2. „Лес груп” ООД, с ЕИК 116581558, с адрес на управление: гр. Разград, гр. Разград, община 
Разград, област Област Разград, ул.”Княз Борис” № 67-Б, представлявано от Катя Жекова 
Дечкова в качеството си на управител, наричан по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна, 
за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

ЧЛ.1.  Предмет на договора са 85,27 (осемдесет и пет цяло и двадесет и седем стотни) м3
 , от 

широколистни дървесни видове, по БДС,  съгласно спецификация - Приложение 1, които са 
добити от ОГТ, собственост на Община Разград на територията  на ДГС Разград.  

ЧЛ.2. Дървесината се продава в състояние на временен склад, мерна единица - плътен 

кубически метър (м3
).  

ЧЛ.3. Продавачът определя ориентировъчен график за транспортиране на дървесинта  при 

нормални условия за работа, съгласно Приложение 2, което е неразделна част от договора. 
ЧЛ.4. Страните не носят отговорност за всякакви отклонения между определения в 
Приложение 2 график и действително добитите количества по видове дървесина и 

сортименти, т.е. страните се обвързват само с действително добитите количества. 
ЧЛ.5. Срокът на договора е до 30.12.2019г. При обективна необходимост от удължаване 
сроковете за извоз съответно се удължава срока и на настоящия договор. 

 

II.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

ЧЛ.6. Прогнозната стойност на сортиментите дървесина в Обект № 19001 е  6395,25/шест 
хиляди триста деветдесет и пет и и 0,25/ лева без ДДС. 

ЧЛ.7. Цените без данък добавена стойност за количествата асортименти са посочени в 
Приложение 1, което е неразделна част от договора /в приложението се отразяват достигнатите 
цени при наддаването/. 

ЧЛ.8. В 5-дневен срок след експедицията на всяка партида, продавачът издава конкретна 
фактура на база подписаните от купувача или негов представител превозни билети за партидата и 

кантарни бележки.  

ЧЛ.9. Гаранцията за изпълнение на настоящия договор, на стойност 319,76лв / триста и 

деветнадесет и 0,76 лв/ и представляваща 5% (пет процента) от прогнозната стойност на 
сортиментите, се освобождава в 10 (десет дневен срок след транспортирането на всички добити 

сортименти, предмет на договора. 
ЧЛ.10. При наличие на правно основание за промяна на цените по договора, включително и 

изменение на нормативната база, съобразно която те са определени, страните сключват анекс за 
тяхното актуализиране. 
ЧЛ.11. Купувачът заплаща дървесината по транспортирани количества и достигнати цени. 
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ЧЛ.12. Заплащането се извършва както следва:  
 Купувачът заплаща авансова вноска в размер на 10 % от достигнатата при търга 
цена, както и законоустановения размер на ДДС най-късно преди издаване на първия 
превозен билет за транспортиране на договорираната дървесина. След транспортиране на 
количество дървесина на стойност, равна на авансовата вноска, следващите плащания на 
дървесината се извършват с авансови вноски и предхождат извоза на дървесината. 
 Следващите плащания на дървесината се извършват на равни авансови вноски в 
размер на 10% от достигнатата при търга цена до приключване на Договора. 
 Плащането на цената се извършва по банков път, по банкова сметка на  ОП 

„Разградлес“:  IBAN: BG 27 TEXI 9545 3105 9872 00 , BIC: TEXIBGSF, при Банка: 
ТЕКСИМ БАНК  АД, офис Разград 

 

 

III.ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

 

  

ЧЛ.13. Дървесината се предава на купувача след плащане на цената.  
ЧЛ.14.  Правото на собственост върху продадената дървесина преминава върху купувача след 

издаване на превозен билет. 
ЧЛ.15. С акта на издаване на превозния билет натоварената дървесина се счита за предадена и 

става собственост на Купувача. От този момент Купувачът носи пълната отговорност за по-

нататъшното й транспортиране и разпореждане в съответствие със ЗГ и другите действащи 

нормативни документи. 

(2) Рекламация за качество се предявява в тридневен срок от датата на превозния билет, която 

се извършва с писмено уведомление до Продавача и/или осигуряване присъствието на негов 
представител и приключва с издаването на Протокол от страна на Купувача 

ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 

 

ЧЛ.16. Продавачът е длъжен да прехвърли на Купувача правото на собственост върху 

дървесината описана в Приложение 1. 

ЧЛ.17. Продавачът е длъжен да осигури на Купувача постоянен достъп за транспортиране на 
дървесината през светлата част на всички  дни. 

ЧЛ.18. За всяко натоварено превозно средство материално отговорното за склада лице на 
продавача издава съответен превозен билет. Продавачът е длъжен да маркира подготвените за 
транспортиране сортименти с контролна горска марка. 

ЧЛ.19. В 5-дневен срок след експедицията на определена партида, продавачът е длъжен да издава 
конкретна фактура на база подписаните от купувача или негов представител превозни билети и 

кантарните бележки. 

ЧЛ.20. Продавачът има право да прекрати едностранно договора без да дължи обезщетение за 
пропуснати ползи и неустойки за вреди, когато купувачът системно не изпълнява задълженията 
си от настоящия договор 

ЧЛ.21. Продавачът е длъжен да предостави на Купувача дървесината  на временен склад. 

ЧЛ.22. Да издава превозни билети на Купувача след заплащане на съответното количество. 

ЧЛ.23. Да осигури свой представители за издаване на превозния билет. 
 

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

 

ЧЛ.24. Купувачът се задължава да заплати дървесината по договорената цена и да я 
транспортира. 
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ЧЛ.25. Купувачът е длъжен за своя сметка да организира ритмично транспортиране на закупената 
дървесина, като подава заявка. 
ЧЛ.26. Купувачът има право през работното време на продавача да осъществява оглед на 
съответните временни складове от обекта с цел периодично да контролира спазването на 
заявката. 
ЧЛ.27. Купувачът е длъжен да организира транспортирането на дървесината при стриктно 

спазване на изискванията на Правилника по безопасност на труда в горите и носи отговорността 
за нарушаването им. 

ЧЛ.28. Купувачът има право да получи от Продавача количествата дървесина, съгласно 

Приложение 1. 

ЧЛ.29. Купувачът е длъжен да заплаща уговорената цена в размера, по начините и сроковете, 
определени в настоящия договор. 

 

VI.СЪОБЩЕНИЯ 

 

ЧЛ.30. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се 
извършват в писмена форма. 
ЧЛ.31. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 
длъжна в седемдневен срок да информира другата страна. 

 

VII.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

ЧЛ.32. Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие между страните, 
изразено писмено. 

ЧЛ.33. Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то 

се дължи на непреодолима сила. 
ЧЛ.34. Продавачът прекратява договора с едностранно писмено уведомление без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията за изпълнение договора 
за обекта не се връща в случай, че Купувачът не плати някоя от дължимите вноски по  чл.12 

ЧЛ.35. С изтичане срока на договора съгласно Приложение 2. 

ЧЛ.36. Настоящият Договор се прекратява, ако някоя от Страните по силата на закон или друг 
нормативен акт бъде заличена като правен субект без наличие на правоприемник. 
ЧЛ.37. В случай на природно бедствие, война, размирици, стачки, обявяване на мобилизация, 
прекратяване на дипломатически отношения, както и всякакви други факти и събития, 
характеризирани като извънредни, които не зависят от волята на Страните и които същите не 
могат да отстранят със свое действие и/или бездействие, поради което изпълнението на договора 
стане невъзможно и/или се забави, срокът на договора се удължава с продължителността на 
срока, през който трае събитието. 

ЧЛ.38. В случай, че събитието продължи повече от 30 ( тридесет) дни, счита се, че е налице 
обективна невъзможност за изпълнение на поетите от Страните насрещни задължения, а 
действието на договора се прекратява по право. 

 

VIII.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

ЧЛ.39. При отказ на купувача да заплати дървесината или част от нея, гаранцията за 
изпълнение се задържа от Продавача. 

 

IX.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

ЧЛ.40. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 
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ЧЛ.41. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 
ЧЛ.42. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, 
изразено в писмена форма. 

ЧЛ.43. Всякакви промени на настоящия Договор са валидни в писмена форма и надлежно 

подписани от всяка една от страните. 

ЧЛ.44. Всички действия на страните по уведомяване и съгласуване, информираност, 
кореспондеция и набелязване се извършват в писмена форма. 

ЧЛ.45. Писмената форма се смята за спазена и когато съобщението е изпратено по телефакс, 
електронна поща, интернет,електронна система за комуникация или друго техническо средство, 

което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението. 

ЧЛ.46. По време на действието на този договор, както и след прекратяването му, независимо по 

каква причина, Страните са длъжни да спазват конфиденциалност относно условията на този 

договор и да не разкриват пред трети лица информация, която са получили във връзка и по повод 

на изпълнението на договора без изрично писмено съгласие на насрещната Страна. 
ЧЛ.47. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не 
води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

ЧЛ.48. Всички спорове, касаещи изпълнението, неизпълнението, действието, тълкуването или 

приложението на настоящия договор ще се разрешават чрез преговори и взаимни отстъпки 

между Страните. В случай, че съгласие не бъде постигнато в срок до 15 дни, считано от датата на 
отправяне на писмено искане, спорът ще бъде разрешаван от компетентният съд . 

 

 

Неразделна част от настоящият договор е Приложения 1 и Приложение 2 

 

Настоящият договор се изготви в два  еднообразни екземпляра по един за всяка от страните. 
 

ПРОДАВАЧ:…….………..…      КУПУВАЧ: …………..……                                               

Директор ОП ”Разградлес“    „Лес груп“ООД                                   

(инж.М.Манева)                                  (К.Дечкова) 

Гл.счетоводител : ….………..… 

            (П. Йорданова) 
Съгласувал: ….………..… 

             (А.Тонева) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 

КЪМ  Д О Г О В О Р  №ОГ-12-03  ЗА 

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА  

ОТ ОБЕКТ №19001 
 

Цената общо за Обект №    19001  е  6395,25/шест хиляди триста деветдесет и пет и и 0,25/ 

лева без ДДС, в т.ч. по сортименти дървесина общо за обекта както следва: 
 

 

№ на 
обекта 

Място на 
извършване 
на дейността 
отдел, 

подотдел 

категория 
дървесина 

Размер и 

качество на 
асортиментите  

дърв. вид 
количество  

/м3/ 

цена на 
1 м3 

/лв.без 
ДДС/ 

Стойност 
/лв.без ДДС/ 

19001 

                          

333 а 
Едра 

трупи за бичене 
18-29см. ср.липа 85,27 75,00 6395,25 

   

ОБЩО ЗА ОБЕКТ 19001 85,27 75,00 6395,25 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДАВАЧ:…….………..…      КУПУВАЧ: …………..……                                               

Директор ОП ”Разградлес“    „Лес груп“ООД                                   

(инж.М.Манева)                                  (К.Дечкова) 

Гл.счетоводител : ….………..… 

            (П. Йорданова) 
Съгласувал: ….………..… 

             (А.Тонева) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

КЪМ  Д О Г О В О Р  №ОГ-12-03 ЗА 

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА  ДЪРВЕСИНА 

ОТ ОБЕКТ № 19001 
 

 

ГРАФИК  

 
 

И СРОК НА ДОСТАВКА  НА ДЪРВЕСИНАТА  

  

       

ОП РАЗГРАДЛЕС  
Количество Количество   /м3/ 

м3 II III XI XII 

1 2 3 4 5 6 

 85,27  85,27   

Общо         

     

 

 

ПРОДАВАЧ:…….………..…      КУПУВАЧ: …………..……                                               

Директор ОП ”Разградлес“    „Лес груп“ООД                                   

(инж.М.Манева)                                  (К.Дечкова) 

Гл.счетоводител : ….………..… 

            (П. Йорданова) 
Съгласувал: ….………..… 

             (А.Тонева) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


