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ДОГОВОР №77 

ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА НА 

ВРЕМЕНЕН СКЛАД 

 

 

Днес 29.12.2021 год., в административната сграда ТП ДЛС„Широка поляна” се сключи 

настоящият договор за покупко-продажба между: 

1. Териториално поделение Държавно ловно стопанство “Широка поляна ”, адрес: гр. 

Батак, м.Широка поляна , ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800401, представлявано от инж. 

Паун Ангелов Власев, в качеството му на Директор и Димитрия Атанасова Мяхова, в 

качеството й на гл.счетоводител, наричано по–долу ПРОДАВАЧ 

и 

2. ЕТ“НИК МАН 63 - НИКОЛАЙ МАНДРАДЖИЕВ”   със седалище и адрес на 

управление: гр.Батак, община Батак, област Пазарджик,  ул.”Димитър Чучулев”№6, с ЕИК 

112133835,  представлявано от Николай Стефанов Мандраджиев, наричано накратко 

КУПУВАЧ, от друга страна се сключинастоящия договор при следните условия: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

1.1. Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача собствеността върху 

прогнозни количества  дървесина на временен склад по Спецификация за качеството и 

размери на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на 

ЮЦДП гр.Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП 

гр.Смолян (наричана за по-кратко Спецификацията), а Купувачът се задължава да заплати 

дървесината по договорената цена и да я транспортира. 

1.2. Дървесината по т.1.1. е в Обект  №2201-01, отдел 127”т”. Качество съгласно 

асортиментната ведомост и опис на маркираните и асортиментирани насаждения – 513,00 

куб.м. 

1.3.Достигнатата цена на дървесината в пакета е 151 896.00 лева без ДДС, единичните 

цени на отделните асортименти по дървесни видове са определени като същите са увеличени с 

процента, с който е увеличена началната цена на обекта от купувача на дървесината. 

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 7 594.80 лв. /5 % от достигнатата цена/.   

1.4. Крайния срок на действието на договора е 30.06.2022 година.   

  

II. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И СРОК НА ДОГОВОРА 

 

2.1. Цените на асортиментите без ДДС за 1 пл.куб.м. са както следва:  

 
ДЛС Широка поляна  -  Обект № 2201-01 , насаждения : 27 бр.  чл. 80, ал.2, т.2 

Отдел Кат. Сортимент Д. вид Количество Нач. цена Дост. цена 

Иглолистни 

127т Едра Трупи за бичене > 50 см. Ела ела
1175300

0.00
 

0.00

140.000
 

140.000 325.56 

127т Едра 
Трупи за бичене > 50 см. 
Смърч см

1175301 0.00 140.000 325.56 
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0.00
 

140.000
 

127т Едра 
Трупи за бичене > 50 см. Бял 

бор 
бб

1175302

0.00
 

0.00

130.000
 

130.000 302.3 

127т Едра Трупи за бичене > 30 см. Ела 
ела

1175303

18.00
 

18.00

130.000
 

130.000 302.3 

127т Едра 
Трупи за бичене > 30 см. 
Смърч 

см
1175304

344.00
 

344.00

135.000
 

135.000 313.93 

127т Едра 
Трупи за бичене > 30 см. Бял 

бор 
бб

1175305

12.00
 

12.00

125.000
 

125.000 290.68 

127т Едра 
Трупи за бичене от 18 до 29 
Ела 

ела
1175306

8.00
 

8.00

120.000
 

120.000 279.05 

127т Едра 
Трупи за бичене от 18 до 29 
Смърч 

см
1175307

72.00
 

72.00

125.000
 

125.000 290.68 

127т Едра 
Трупи за бичене от 18 до 29 
Бял бор 

бб
1175308

13.00
 

13.00

115.000
 

115.000 267.42 

127т Средна 
Трупи за бичене от 15 до 17 
Ела 

ела
1175309

0.00
 

0.00

100.000
 

100.000 232.54 

127т Средна 
Трупи за бичене от 15 до 17 
Смърч 

см
1175310

1.00
 

1.00

105.000
 

105.000 244.17 

127т Средна 
Трупи за бичене от 15 до 17 
Бял бор 

бб
1175311

1.00
 

1.00

90.000
 

90.000 211.71 

127т Средна Други Обли греди 
см

1175314

7.00
 

7.00

70.000
 

70.000 162.78 

127т Средна Други Обли греди 
ела

1175313

1.00
 

1.00

70.000
 

70.000 162.78 

127т Средна Други Обли греди 
бб

1175312

0.00
 

0.00

70.000
 

70.000 162.78 

127т Средна 
Други Технологична 

дървесина 
ела

1175315

0.00
 

0.00

52.000
 

52.000 120.92 

127т Средна 
Други Технологична 

дървесина 
см

1175316

0.00
 

0.00

52.000
 

52.000 120.92 

127т Средна 
Други Технологична 

дървесина 
бб

1175317

0.00
 

0.00

52.000
 

52.000 120.92 

127т Дребна 
Технологична дървесина 
Технологична дървесина ела

1175320 0.00 52.000 120.92 
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0.00
 

52.000
 

127т Дребна 
Технологична дървесина 
Технологична дървесина 

бб
1175319

0.00
 

0.00

52.000
 

52.000 120.92 

127т Дребна 
Технологична дървесина 
Технологична дървесина 

см
1175318

0.00
 

0.00

52.000
 

52.000 120.92 

127т Дърва ОЗМ ОЗМ см
1175321

20.00
 

20.00

85.000
 

85.000 197.66 

127т Дърва ОЗМ ОЗМ бб
1175322

4.00
 

4.00

85.000
 

85.000 197.66 

127т Дърва ОЗМ ОЗМ ела
1175323

5.00
 

5.00

85.000
 

85.000 197.66 

127т Дърва Дърва за горене Дърва 
см

1175324

5.00
 

5.00

52.000
 

52.000 120.92 

127т Дърва Дърва за горене Дърва 
бб

1175325

1.00
 

1.00

52.000
 

52.000 120.92 

127т Дърва Дърва за горене Дърва 
ела

1175326

1.00
 

1.00

52.000
 

52.000 120.92 

Общо: Отдел: 127т 513.00 65319.000 
 
 

Общо: О Б Е К Т 513.00 65319.000 151 896.00 

 

Посочените количества дървесина за обекта са прогнозни. Купувачът се задължава да 

закупи цялото добито на склад количество дървесина от обекта.При продажбата на 

асортиментите по дървесни видове върху продажната цена се начислява законоустановения 

размер на ДДС. 

2.2. Заплащането се извършва както следва:  

          2.2.1.Първoначалната вноска е в размер на 10 % от стойността на договора, която 

сума се внася най- късно в деня преди първата експедиция на дървесината. 

2.2.2.Следващите плащания на приетата на времемен склад дървесина, след изчерпване 

на първоначалната вноска, да се извършват преди транспортиране на същата.Плащанията 

трябва да покриват стойността на реално приетото количество дървесина, което ще бъде 

транспортирано. 

2.2.3. При продажба на асортименти от иглолистни и широколистни дървесни видове с 

различни от посочените в Спецификацията дължини, продажните цени се завишават с  5 % от 

достигнатата продажна цена по т.2.1. 

Купувачът може да заявява посочените асортименти, като продавачът изпълнява 

заявката при техническа възможност и постигната договореност с изпълнителя по договора за 

добив от насажденията, включени в обекта.  

 

2.2.4. За добито определено количество дървесина от съответния асортимент, 

ПРОДАВАЧЪТ веднага уведомява КУПУВАЧА с нарочни възлагателни писма, който  в 



Гл.счетоводител:     /п/*                                               Директор:   /п/*                      Управител:   /п/* 

рамките на  три  дни от получаване на уведомлението, изпраща представител за изготвяне 

на предавателно-приемателен протокол за кубиране. 

2.2.5. В еднодневен срок от подписване на предавателно-приемателният протокол 

КУПУВАЧЪТ се задължава да преведе по следната сметка на ТП ДЛС“Широка поляна”: 

BG 25 CECB979010F2068700; BIC:CECBBGSF  при ЦКБ АД клон гр.Пещера, 

сумата за добитото количество, посочено в протокола. 

2.3. Съгласно посочените количества по асортименти в предавателно–приемателния 

протокол за кубиране, ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ 

от КУПУВАЧА, удостоверяващ  извършено плащане. Превозните билети се издават до 

размера на внесената от купувача сума. 

 2.4. Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайния срок посочен в т.1.4.  

 2.4.1. Добитата дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки 

асортимент се определя пропорционално на съотношението между достигнатата и началната 

цена за даденото насаждение. 

2.4.2. За количеството дървесина, описана във всеки протокол за кубиране, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозен билет след представяне на документ от КУПУВАЧА,  

удостоверяващ  извършено плащане.    

2.4.3. При разлики между действително добитите количества дървесина по 

асортименти и предварително посочените в т.2.1. към настоящия договор, заплащането се 

извършва на база действително добито количество от даден асортимент по посочените от 

Купувача в настоящия договор цени. 

2.4.4. Превозните билети за транспортиране на дървесината се издават до размера на 

сумата покриваща стойността на реално приетото количество дървесина, което ще бъде 

транспортирано. 

2.5. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 7 594.80 лв лв. се внася преди 

сключване на договора по следната банкова сметка на ТП ДЛС“Широка поляна”: IBAN BG 25 

CECB979010F2068700; BIC:CECBBGSF  при ЦКБ АД клон гр.Пещера, 

2.6. Гаранцията за изпълнение се освобождава при изпълнение на договорните 

задължения  в срок 10 работни дни след заплащане на дължимите суми за дървесината, 

описана в предавателно – приемателните протоколи, както и извозване на дървесината 

предмет на настоящия договор от временните складове, без да се дължат лихви за периода, 

през който средствата са престояли по сметката на Продавача, като при неспазване на 

посочения срок ПРОДАВАЧЪТ дължи лихва в размер на законната лихва за всекиден 

просрочие. 

 

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

 

3.1.Дървесината се предава на купувача с подписване на предавателно-приемателния 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 похабяване на 

дървесината върху и за сметка на купувача. Приемателно – предавателните протоколи се 

подписват от лицето  ………………………………………………………………………….  . 
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Предавателно-приемателния протокол се подписва от купувача или от негов упълномощен 

представител. 

3.2. Правото на собственост върху добитата дървесина преминава върху Купувача от 

момента на заплащането и предаването й. Рекламации относно качеството и количеството на 

дървесината се правят в момента на приемане на дървесината.  

3.3. Дървесината, предмет на договора ще се придружава от превозен билет, който се издава 

от служител на ТП ДЛС „Широка поляна”, преди нейното транспортиране. Превозните билети се 

издават до размера на приетите с предавателно-приемателния протокол и заплатени количества 

дървесина. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 

4.1. ПРОДАВАЧЪТ има правода: 

1.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  (Наредбата), във връзка с опазване и предотвратяване на 

повреди на горската пътна инфраструктура, като за този период купувачът не дължи 

неустойка. 

2. Предложи промяна на тримесечния график за доставка на договорената дървесина, в 

случай, че е налице забава при добива на същата. 

3. Откаже продажбата на заявените от КУПУВАЧА специални асортименти дървесина, при 

невъзможност за тяхното добиване. 

4. Получи цената на дървесината, предмет на договора по реда и в сроковете, договорени с 

настоящия договор. 

5. Предложи на КУПУВАЧА допълнително споразумение за продажба на прогнозните 

количества дървесина на допълнително инвентаризирани количества дървесина в 

насажденията, предмет на договора, при наличие на обективни причини, удостоверени от 

компетентни органи, налагащи промяна във вида или интензивността на сечта. В този случай 

се запазват договорените единични цени по дървесни видове и асортименти дървесина за 

съответното насаждение. 

 

           4.2. ПРОДАВАЧЪТ е длъженда: 

1.Предостави на КУПУВАЧА договорените прогнозни количества дървесина по тримесечия и 

минимални количества, както следва: 
 

 

ОБЕКТ 

№ 

Отдел, подотдел 
ТРИМЕСЕЧИЯ 

 

ОБЩО I II III IV 

 

2201-01 
127”т” 350 163   513 

 

           2. Уведоми писмено КУПУВАЧА чрез писмо с обратна разписка, по електронна поща 

за наличното количество дървесина на склад, предмет на договора. 

           3. Осигури свой представител за предаването на наличната на склад дървесина в срок от 

3 работни дни от изпраще на известието КУПУВАЧА. 

           4. Предаде на КУПУВАЧА собствеността върху реално добита на временен склад 

дървесина с подписване на предавателно-приемателен протокол и след нейното заплащане. 
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      5. Осигури на КУПУВАЧА достъп с подходяща техника, съобразена с теренните 

условия за товарене и транспортиране на предадената на склад дървесина. 

      6. Издава на КУПУВАЧА превозни билети до размера на плащанията покриващи 

стойността на реално приетото количество дървесина и да изготви приемателно–

предавателен протокол за предаването на същата. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

 

5.1 КУПУВАЧЪТ има право да: 

1. Получи на склад действително добитите количества дървесина, съгласно Спецификацията. 

2.Заяви писмено добиването на специални асортименти, извън посочените в договора, което се 

приема от продавача при технологична възможност за добива им. 

3. Получи превозни билети за транспортиране на получената от него дървесина до размера на 

плащанията покриващи стойността на реално приетото количество от същата.  

4. Получи достъп за товарене и транспортиране на предадената на временен склад дървесина, 

след подадена заявка до ПРОДАВАЧА, освен в случаите по т. 4.1.1. 

5. Направи рекламации и да претендира за възстановяване на заплатената сума, съгласно 

разпоредбите на Закона за защита на потребителите. 

6.Осъществява непосредствен контрол върху дейността на лицата, които е ангажирал за 

изпълнение на договора. 

7. инструктира работниците си във връзка с процедурите при критични ситуации като 

инциденти, пожари и нефтени разливи, опазване на наличното биологично разнообразие и 

водните течения. Да води книга за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, 

хигиена на труда и противопожарна охрана, като се спазват изискванията на действащото 

законодателство.На лицата постъпващи на работа да се прави начален инструктаж. 

8. опазва околната среда (прилежащи територии и извън обекта) по време на изпълнение на 

договора, като: 

а) всички недървесни (битови) отпадъци се изнасят и се извозват до контейнерите за смет в 

населените места или на регламентираните сметища; 

б) всички химически и горивосмазочни отпадъци и използваните средства за абсорбирането 

им се изнасят на регламентираните сметища, а не в контейнерите за смет. 

9. оборудва превозните средства със средства за абсорбиране на горивосмазочни материали и 

други химически продукти, с годни по жарогасители и заредени аптечки за първа помощ.  

 

5.2.КУПУВАЧЪТ е длъжен: 

1.Да заплаща дървесината по договорените размери и начини. 

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. 

3. Заплати изцяло всички добити договорени асортименти и количества дървесина от 

обекта, приети с протокол и налични на временен склад. 

4. Организира транспортирането на заплатената дървесина в 10-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. 

5. Уведомява най-малко един ден предварително ПРОДАВАЧА за всяко предстоящо 

транспортиране на дървесина от обекта. 
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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. 

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

договора. 

8. Да транспортира дървесината единствено до обекта/ите по чл. 206 от ЗГ на 

територията на община Батак, в която попада ТП ДЛС „Широка поляна“. 

 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

 

6.1 Страните се договарят, че всички съобщения и уведомления, включително и за 

разваляне на договора, ще се извършват в писмена форма, получени лично, по пощата чрез 

препоръчано писмо, чрез електронно съобщение изпратено до електронна поща на 

КУПУВАЧА или друг подходящ начин. 

          6.2 При промяна на седалището или адреса за кореспонденция (в т.ч. телефонен номер 

или електронна поща) на някоя от страните по договора, същата е длъжна в 3-дневен срок да 

информира ответната страна. В противен случай всички съобщения, уведомления и книжа се 

считат за редовно връчени. 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

7.1. Договорът се прекратява: 

7.1.1. с изтичане на срока му; 

           7.1.2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

           7.1.3. с едностранно писмено уведомление от страна на ПРОДАВАЧА, като внесената 

от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение се задържа, в случай че КУПУВАЧЪТ откаже да 

приеме или заплати или транспортира наличната на временен склад дървесина, предмет на 

договора, в договорените срокове. 

           7.1.4. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, когато след 

сключването му, поради обективни причини – форсмажорни обстоятелства, уважени 

реституционни претенции  и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след 

сключването му, в резултат на които неговото изпълнение 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. 

 7.1.5. С едностранно писмено уведомление от страна на продавача, ако в срок от 70 

календарни дни от датата на подписване на договора за покупко – продажба на прогнозните 

количества дървесина от обекта, за някое от насажденията по договора не бъде сключен 

договор за добив като не дължи съответните количества от насаждението и неустойки, а 

договорът се счита за прекратен в тази си част. Същото се отнася и заслучаите, когато е 

налице прекратяване на договор за добив и в срок от 60 календарни дни от датата на 

прекратяването не е сключен нов такъв за съответното насаждение. 

 7.1.6.по вина на КУПУВАЧА при констатиране на нарушение по т. 5.2.8. 

           7.2. Договорът може да бъде прекратен с едностранно писмено уведомление от: 

           7.2.1. ПРОДАВАЧА, в случай на неизпълнение от КУПУВАЧА на задълженията по 

т. 5.2.1. до 5.2.3. 
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          7.2.2. КУПУВАЧА, когато след сключване на договора не му бъдат осигурени 

договорираните количества дървесина, съгласно договорения график. В този случай 

внесените от него суми и гаранцията за изпълнение по договора се възстановяват в срок от 5 

работни дни от датата на прекратяване на договора. 

  

 7.3. Продавачът може да задържи гаранцията за изпълнение на договора при 

неизпълнение на което и да е от задълженията по настоящия договор от страна на Купувача. 

Задържането на гаранцията за изпълнение не освобождава Купувачът от задължението му за 

заплащане на неустойки по договора. 

 

VІІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

             8.1. Страните по договора не дължат неустойки за неизпълнение 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 изпълнение е обективно невъзможно. В този случай всяка от 

страните е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3-дневен срок от настъпване на 

събитието и да приложи доказателства за това. 

            8.2.ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка за виновно неизпълнение на 

следните задължения: 

         8.2.1. По т. 4.2.1. – неустойка в размер, равен на 2 на сто от стойността на неизпълненото 

количество дървесина спрямо графика, изчислена на база на обезличен кубичен метър, 

съгласно договора. 

         8.2.2. По т. 4.2.5. в срок по-дълъг от 30 дни – неустойка в размер, равен на 5 на сто от 

стойността на наличната на склад дървесина. 

8.3. КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА неустойка за виновно неизпълнение на следните 

задължения: 

         8.3.1. По т. 5.2.2. – неустойка в размер на 0,5 на сто от стойността й за всеки просрочен 

ден, но за не повече от 10 дни, след което внесената гаранция за изпълнение се задържа. 
         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 0,1 на сто от стойността й за всеки просрочен 

ден, но за не повече от 30 дни, след което не транспортираната дървесината остава в полза на 

Продавача. 

         8.3.4. При неявяване на КУПУВАЧА или на негов упълномощен представител в 

определените срокове за приемане на дървесината, както и при неизпълнение на задълженията 

по т. 5.2.3. 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. 

          8.4.Неустойките по договора се заплащат в срок до един месец от датата на 

възникването им. 
           8.5. При неизпълнение на задълженията по договора  от страна на КУПУВАЧА не се допуска 
частично възстановяване на внесената от него гаранция за изпълнение. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

9.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 



Гл.счетоводител:     /п/*                                               Директор:   /п/*                      Управител:   /п/* 

9.2. Възникналите спорове относно приложението и тълкуването на настоящия договор 

се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, а когато такова липсва спорът 

се решава от компетентния съд. 

9.3. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между 

страните, изразено в писмена форма. 

9.4. За неуредени въпроси в настоящия договор ще бъдат приложени нормите на 

българското законодателство. 

 

Настоящият договор се изготви в три еднообразни екземпляра - един за Купувача и два 

за Продавача. 

 

 

 

 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                                                         КУПУВАЧ:  

Директор:........./п/*...............                                                        Управител:....../п/*................... 

       /инж. Паун Власев /                     / ЕТ“НИК МАН 63 - НИКОЛАЙ МАНДРАДЖИЕВ”   / 

 

Гл.счетоводител:............/п/*.................. 

      /Димитрия Мяхова/ 
 

 

* Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия Регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
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