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договоР №... 39......
ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Днес,.. Q Д.:Q Г :...2019год. в гр. Годеч на основание утвърден Протокол на комисия от

18.0б.2019г. за проведен rьрг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества
дървесина, Заповед Ns229/19.06.2019год. и Протокол на комисия от 02.07.2019г. за проверка
редовносrга на представёни необходими документи за сключване на договор, се сключи
настоящият договор за покупко-продажба между :
1. СЗДП ТП Държавно горско стопанство- Годеч , със седалище и адрес на
управление : `гр. Годеч, пл. „Свобода" N23, представлявано от инж. Антон Петров Попов, в
качеството му на директор на ТП ДГС Годеч, и Весислава Иванова Методиева - гл.

счетоводител на ТП ДГС Годеч, ЕИК 2016174760230, наричано за краткост по-долу
ПРОДАВАЧ, от една страна и
2. „Денимира" ЕООД, с адрес на управленйе - с.Кътина, ПК 1276, общ. Столична, обл.
София, ул. „Христо Ботев" N222, с управител Десислава Настанлиева, представлявано лично
от Десислава Настанлиева и наричан/а/ накратко КУПУВАЧ , от друга страна се сключи
настоящия договор при следните условия :
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача собственосrга върху дървесина

на временен склад, а Купувачът се задължава да приеме на временен склад, да заплати
дървесината по договорената цена и да я транспортира.
1.2. Дървесината по т.1.1. е в ОБЕКТ Ns 1933 п, отдел 25 „ф". Общо прогнозно
количество на асортиментите в обекта е 259 куб.м. лежаща маса.

1.3. Достигнатата цена на общото прогнозно количество дървесината на временния
склад е 15 030.75 /петнадесет хиляди н тридесет лева и седемдесет и пет стотинки/ лв. без ДДС ,

въз основа на която се определя цената на 1 куб.м. от сортиментите в обекта, съгласно
спецификация по достигнати цени — Приложение N21 /неразделна част от настоящия

договор/.
Количеството дървесина за преработка в обекта е общо 259 мз, от които : Иглолиетни
259 м3 по категории , както следва: ЕСД — 27 м3 , ССД — 19 м3 , ДСД - 7 м3, Дърва - 206
мз. Обектьт се намира в землнщето на с.Гинци , лбщ.Годеч.
Окачествяването на добитите асортименти ще се извърцп3а по БДС .
Посочените в приложение N91 количества са прогнозни .
1.4. Договорът влиза в сила от датата на сключването .
II. ЦЕНА H НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1. Купувачът заплаща дървесината по асортимент, по действително приети и
транспортирани количества и достигнати цени, съгласно спецификация /приложение .ТV1/ към
настоящия договор, като първага вноска %Авансова вноска/ е в размер 20% от стойността ня
договора и е в размер на 3 UОб,15 /три хиляди и шест лева н петнадесет стотинкн/ лева без

ДДС, която се заплаща най — късно преди издаване на първия превозен билет за
тра

ртиране на първата партида.
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2.2. Останалата част от сумата се внася на вноски преди подписване на приемо предавателен протокол и издаване на фактура за съответната партида дървесина. След
плащане на цената по точка 2.1. ПРОДАВАЧА издава превозен билет за транспортиране на
добитата дървесина, като КУПУВАЧА заплаща такса за издаване на превозен билет в размер
на 1,25 лв./бр. без ДДС : Превозните билети за транспортиране на дървесината се издават до
размера на вноските .
2.3. Плащането на цената се извършва по банков път - в банка:
„ Юробанк Бългапия" АД, Клон Надежда,

IBAN: BG48 BPBI 79401086736201, BIC: BPBIBGSF
2.4. Фактурирането на дървесина се извършва по асортименти на основание

съставените приемо - предавателни протоколи за приемане на рампираната и измерена
дървесина н ~ временен склад с представител от фирмата - купувач и постьпване на сумата по
банковата сметка на продавача.
2.5. Гаранцията за изпълнение на договора е 5% от стойносrга на договора в размер на
751,54 (седемстотин петдесет и един лева и петдесет и четири стотинки) лв. Гаранцията за
изпълнение на договора се връща в срок 10 /десет/ работни дни след окончателно приемане на
извършената работа с приемателно - предавателни протоколи за обекта, 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.
2.6. При добиване на сортименти, които липсват в настоящия договор, тяхната цена ще
бъде взета от Ценоразписа на ТП ДГС Годеч, одобрен от СЗДП, но коригиран с коефициент на
увеличение на спечелената цена спрямо началната цена.

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

3.1. Дървесината се предава на купувача с подписване на приемо-предавателен
протокол от страните по договора, като същата преминава под охраната на купувача от този

момент. С подписване на предавателно-приемателния протокол се прехвърля и риска от
погиване на дървесината върху и за сметка на купувача. Приемо- предавателния протокол се
подписва от купувача, негов упълномощен представител или от лицензирания му лесовъд.
3.2. Правото на собственост върху добитата дървесина преминава върху Купувача от
момента на заплащането и предаването й.
3.3. Превозните билети за транспортиране на дървесината се издават от упълномощено
от Директора на ТП ДГС- Годеч длъжностно лице само след плащане от Купувача на
авансовата вноска по т.2.1 от договора и до размера й.

3.4. В приемателно-предавателните протоколи се записват точните количества и
асортименти на дървесината на временния склад.
IV. СРОК НА ДОГОВОРА
4.1. Срокът на договора е 30.11.2019 г.
4.2. Закупената дървесина се транспортира до 10 /десет/ дни от подписване на
приемателно предавателния протокол за всяка партида и заплащане на дървесината. Срокът
може да бъде променян по взаимно съгласие , при обективна невъзможност за
транспо
ане на дървесината. След заплащане на дървесината на временен горски скл
а
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всяка партида се поставят КГМ на челата и се издават превозни билети за
транспортиране на дървесинхта, след което Купувачът организира транспортирането и .
4.3. Срокът на договора може да бъде променен при промяна срока на договора за
добив за обекта.
V.ПРАВА И 3АДЪЛЖЕИИЯ НА СТРАНИТЕ
5. ПРОДАВАЧЪТ има право да:

5.1. Спре транспортирането на дървесината от временен склад при лоши
~

метеорологични условия, както и при форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от

Допълнителни разпоредби на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълиението на
дейности в горските територии — държавна и общинска собственост, и за ползването на
дървесни и нiедървесни горски продукти (изм. и доп. ДВ, бр.2б от 29.03.2019г., в сила от

29.03.2019г.), във връзка с опазване и предотвратяване на повреди на горската пътна
инфраструктура, като за този периодд КУПУВАЧЪТ не дължи неустойка.
5.1.1. Предложи промяна на тримесечния график за доставка на договорената дървесина, в
случай, че е налице забава при добива на същата.
5.2. Откаже продажбата на заявените от КУПУВАЧА специални асортименти дървесина,
при невъзможност за тяхното добиване.
5.3. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да:
5.3.1. Предостави на КУПУВАЧА договорените прогнозни количества дървесина по
двумесечия и минималии количества, както следва:

Обект

Отдел/подотдел
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IV

-

-
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V

39

259

5.3.2. Уведоми писмено КУПУВАЧА чрез писмо с обратна разписка, по електронна поща
или факс, за наличното количество дървесина на склад, предмет на договора.
5.3.3. Осигури свой представител за предаването на наличната на склад дървесина в срок
от 3 работни дни от изпращане на известие до КУПУВАЧА.
5.3.4. Предаде на КУПУВАЧА собственосrга върху реално добита на временен склад
дървесина с подписване на предавателно-приемателен протокол и след нейното заплащане.
5.3.5. Осигури на КУПУВАЧА достьп с подходяща техника, съобразена с теренните
условия за товарене и транспортиране на предадената на склад дървесина.
5.3.6. Издава на КУПУВАЧА превозни билети до размера на внесените авансови вноски и
да изготви приемателно—предавателен протокол за предадената дървесина.
5.3.7. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предостави на КУПУВАЧА схема за „Транспортиране
на дървесината от временен склад до републиканската и общинската пътна мрежа", еъгласно
изготвена схема, Приложение Ns 1— неразделна част от настоящия договор.
5.3.8. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да уведоми писмено КУПУВАЧА при възникване на
форсмажорни обстоятелства, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и/или

други обстоятелства, възникнали след сключване на договора, в резултат на които неговото
изпълнение е обективно невъзможно , в 3 — дневен срок от възникване на събитието, като
задължително приложи доказателства за това.
6.4. К
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5.4.1. Получи на склад действително добитите количества дървесина, съгласно действащите
стандарти за качество на дървесината (БДС/EN).
5.4.2. Заяви писмено добиването на специални асортименти, извън посочените в договора,
което се приема от продавача при технологична възможност за добива им.

5.4.3. Получи превозни билети за транспортиране на получената от него дървесина до
размера на внесените авансови вноски.

5.4.4. Получи досrьп за товарене и транспортиране на предадената на временен склад
~

дървесина, след подадена заявка до ПРОДАВАЧА, освен в случаите по т. 1.1.
5.4.5. Направи рекламации и да претендира за възстановяване на заплатената сума,
съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите .
5.5. КУHУВАЧЪТ е длъжен :
5.5.1 Внася авансовите вноски по договорените размери и начини.
5.5.2. 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.
5,5.3. Заплати изцяло всички добити договорени асортименти и количества дървесина от
обекта, приети с протокол и налични на временен склад.
5.5.4. Организира транспортирането на заплатената дървесина в 10-дневен срок, считан от

датата на подписване на приемателно-предавателния протокол, по горски и автомобилии
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 .
5.5.5. Уведомява най-малко един ден предварително ПРОДАВАЧА за всяко предстоящо
транспортиране на дървесина от обекта.
5.5.6. 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.
5.5.7. Купувачът няма право да прехвърля на трети лица правата и задълженията по

договора.
5.5.8. При отказ на купувача да подпише предавателно - приемателния протокол, същият

представя мотивирано писмено становище за причините. Дървесина неприета от купувача
остава на разпореждане на продавача.
5.5.9. При разкройване и получаване на сортимент, който липсва в документацията, за
продажна цена на същия сортимент се взима цената от действащия ценоразпис към датата на
сктпочване на договора.
5.5.10. Да разкройва иглолистната технологична дървесина с дължина максимум до 2м .
5.5.11. Купувачът се задължава да транспортира дървесината от временен склад до
републиканската и до общинската пътна мрежа само по трасе предварителио определено ,
съгласно изготвена схема, Приложение N21, която е неразделиа част от този договор.
5.5.12. Да уведоми писмено ПРОДАВАЧА при възникване на форсмажорни обстоятелства по
смисъла на §1, т.23 от Допълиителии разпоредби на Наредбата, уважени реституционни

претенции и непреодолима сила и/или други обстоятелства, възникнали след сключване на
договора, в

зултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно, в 3- дневен срок
на обстоятелството , кат задъ
телно приложи доказателства за това.
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VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
6. Страните по договора не дължат неустойки за неизпълиение на задълженията си по него,

ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства, уважени реституционни претенции и

~

непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в
резултат на които неговото изпълиение е обективно невъзможно . В този случай всяка от
страните е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3-дневен срок от насrьпване на
събитието и да приложи доказателства за това.
6.1. ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка за виновно неизпълиение на следните
задължения :
6.1.1. неустойка в размер, равен на 2 на сто от стойността на неизпълиеното количество
дървесина спрямо графика, изчислена на база на обезличен кубичен меrьр, съгласно договора.
6.1.2 . при забава в срок по-дълъг от 30 дни — неустойка в размер, равен на 5 на сто от
стойносrга на наличната на склад дървесина.
6.2. КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА• неустойка за виновно неизпълиение на
следните задължения :
6.2.1. неустойка в размер на 0,5 на сто от стойностга й за всеки просрочен ден, но за не
повече от 10 дни, след което внесената гаранция за изпълиение се задържа .
6.2.2. неустойка в размер на внесената от него гаранция за изпълнение на договора.
6.2.3. магазинаж в размер на 0,1 на сто от стойносrга й за всеки просрочен ден, но за не
повече от 30 дни, след което нетранспортяраната дървесината остава в полза на Продавача.
6.2.4. При неявяване на КУПУВАЧА или на негов упълномощен представител в
определените срокове за приемане на дървесината, както и при неизпълнение на задълженията
по т. 5.5.2. и 5.5.3., 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.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
7. Договорът се прекратява :
7.1 с изтичане на срока му;
7.2 по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
7.2.1 с едностранно писмено уведомление от страна на ПРОДАВАЧА, като внесената от
КУПУВАЧА гаранция за изпълиение се задържа, в случай че КУПУВАЧЪТ откаже да приеме
или заплати unu транспортира наличната на временен склад дървесина, предмет на договора, в
договорените срокове.
7.2.2
С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните , когато след
сключването му, поради обективнн причини - форсмажорни обстоятелства, уважени
реституционни претенции u непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след
сключването му, в резултат на които неговото изпълиение е обективно невъзможно . В този
случай авансово внесени суми за дървесина, която не е транспортирана от временен склад, се
връщат на КУПУВАЧА, внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора се
освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.
7.3. Договорът може да бъде прекратен с едностранно писмено уведомление от:
7.3.1. ПРОДАВАЧА, в случай на неизпълиение от КУПУВАЧА на задълженията по
т. 5.5.3. до 5.5 4.
КУПУВАЧА, ког f след ключване на договора не му бъдат осигур
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договорираните количества дървесина, съгласно договорения график. В този случай авансово
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внесените от него суми и гаранцията за изпълиение по договора се възстановяват в срок от 5
работни дни от датата на прекратяване на договора.
7.3.3. ПРОДАВАЧА, когато до 60 дни след сключване на договора за продажба
няма сключен договор за добив на дървесината , предмет на договора за продажба. В този
случай, договора се прекратява, като авансово внесеннте вноски и гаранцията за
изпълненне се връщат на купувача. 9.3. КУПУВАЧЪТ има право да прекрати договора с
едностранно писмено во.тiеизявление, при виновно неизпълнение на някое от задълженията на
ПРОДАВАЧА, както следва:
7.3.4. да осигури на КУПУВАЧА досrьп до товарене на предадената на временен
склад дървесина, след подадена от него писмена заявка до ПРОДАВАЧА ;
7.3.5. да предаде на КУПУВАЧА минималните количества дървесина, съгласно
определения график за доставка по тримесечия.
7.3.6. В случаите по т.9.3.Z. авансово внесените от КУПУВАЧА суми и гаранцията за
изпълнение на договора се възстановяват в 5— дневен срок от прекратяване на договора.

VIII.СЪОБЩЕНИЯ
8.1. 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).

8.2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора,
същата е длъжна в тридневен срок да информира другата страна.
КУIIУВАЧ : „Денимира" ЕООД, с адрес на управление - с. Кътина, ПК 1276, общ. Столична,
обл . София, ул. ,;Христо Ботев" Ns22, с управител Десислава Настанлиева
ПРОДАВАЧ : ТП ДГС Годеч, адрес за кореспонденция : гр. Годеч, пл. „Свобода" Ns3.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
9.1. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписване на Договора.
9.2. Обекrьт, в който ще се осъществява дейността, както и извършената работа се

предават и приемат с протокол, подписан от представители на двете страни и лицето по
т.5.5.2. от договора.
Подписаните протоколи се утвърждават от продавача или от оправомощено от него
длъжностно лице.
9.3. Възникналите спорове относно приложението и rьлкуването на настоящия договор

се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, а когато такова липсва
спора се решава от компетентния съд.

9.4.За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското
законодателство.
9.5. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между
страните, изразено в писмена форма.
Неразделна част от договора е Приложение Ns1 и схема за транспортиране съгласио

т. 5.5.4.
Настоящият договор се сключи на база условията, с които Купувачът е спечелил
rьрга и изисква тякното изпълнение .
„ Търг с тайно наддава 0' запро
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Настоящият договор се изготви в 2 еднообразни екземпляра - по един за всяка от

страните .
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рмационна система на ИАГ .
НОВ ДОГОВОР
Договор N°

Достигната цена
без ДДС :

Договор дата :

________

Фирма
ДвНИМИРА _ЕООД
Избор на Фирма

15030.75
Начин на въвеждане на стойноста на договора :

(!) Обща стойност

С Цена по сортименти
чл . 80, ал .2, т .2

ДГС Годеч - Обект N° 1933 п , насаждения : 11 бр .

ОтделІ

Кат .

ј

Ід . вид Количество нач . ценај дост. цена

Сортимент
И rлолистни

СМ

1. 00

105.000

ј 110.25

z5 ф

Едра

Трупи за бичене > 30 см . Смърч

25 ф

Едра

Трупи за бичене от 18 до 29 Смърч

СМ

15 .00

100.000

І

105

25 ф

Едра

Трупи за бичене от 18 до 29 Бял бор

66

11.00

90.000

І

94.5

25ф

СреДНа трупи за бичене от 15 до 17 Смърч

СМ

2. 00

80.000

І

84

25 ф

СреДна Трупи за бичене от 15 до 17 Бял бор

66

2. 00

75.000

І

78.75

25 ф

СреДНа Други Технологична дървесина

66

4.00

50.000

І

52.5

25ф

СреДна Други Технологична дървесина

СМ

10.00

50.000

ј

52.5

25 ф

Средна Други други

см

1.00

60.000

25 ф

ДребНа Технологична дървесина Технологична дървесина СМ

7.00

50.000

ј

52.5

25 ф

ДЪрВа

Дърва за горене Дърва

СМ

111.00

50.000

ј

52.5

25 ф

ДЪрВа

Дърва за горене Дърва

66

95.00

50.000

ј

52.5

Общо :

общо :

259.00 14315.000

Отдел : 25 ф

ј

sз

06EKT

259 .00 14315.000 (

ј

Начална цема на обекта ( лв .) :

14315.000

Процент увеличемие %:

5

Изчислена по сортименти ( лв.) :

15030.75

Цена по договор на обекта ( лв.) :

15030.75

15030.751

Изравняване ма цената : Изравнен
Запис на Договора
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