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ДОГОВОР 
Рег. №75-Д/04.06.2021 г. 

ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДОБИТИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА  

от ВРЕМЕНЕН СКЛАД  

 
Днес,04.06.21г., в гр.Ракитово, общ.Ракитово, на основание чл.35, ал.1 от 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 (наричана за краткост по-долу Наредбата) и Заповед №174/01.06.2021г. 

на директора на ТП „ДГС Ракитово”, между страните: 

 

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО”,  ЕИК по 

БУЛСТАТ:2016195800420;  ИНД №BG 201619580, седалище и адрес на управление: гр. Ракитово, ул. 

Ал. Стамболийски №2, представлявано от инж. Муса Али (Директор) и Марияна Велева (Главен 

счетоводител), наричано за краткост  ПРОДАВАЧ, от една страна 

 

 и  

2. "КАЛДЕРА-ЛЕС"ООД, с ЕИК 204944344, седалище и адрес на управление – област 

Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград 4600, ул. Христо Смирненски No 5, 

представлявано от Месуде Шабан и Елиф Аптураман – управители, наричано за краткост 

КУПУВАЧ, от друга страна се сключи настоящият договор за следното: 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ продава, а КУПУВАЧЪТ се задължава да закупи налични на временен склад от обект  

№2169 с отдел/подотдели 176-ж,176-л,176-с,181-ж,  ДГТ,  количества дървесина в общ размер към дата 

на сключване на настоящият договор – 154, 03 куб.м., по категории дървесина, асортименти  и дървесни видове, 

както следва: 

2169 

Категория дървесина 
Дървесен 

вид 
Количество 

Достигната 
цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв. 

 отдел 176 ж   

трупи с d на тк над 30-49см бб 2,88 158,75 457,20 

трупи с d на тк над 30-49см ІІ-ро 
качество бб 3,80 127,00 482,60 

трупи с d на тк 18-29см бб 5,63 144,94 816,01 

трупи с d на тк 18-29см ІІ-ро качество бб 4,05 115,95 469,60 

трупи с d на тк 15-17см бб 0,32 110,43 35,34 

технологична дървесина средна бб 0,12 66,26 7,95 

ОЗП 4м бб 1,67 101,48 169,47 

ОЗП бб 2,16 96,63 208,72 

общо бб: 20,63   2646,89 

трупи с d на тк над 30-49см чб 0,32 131,14 41,96 

трупи с d на тк 18-29см чб 8,16 124,24 1013,80 

трупи с d на тк 18-29см ІІ-ро качество чб 1,50 99,39 149,09 

трупи с d на тк 15-17см чб 1,87 96,63 180,70 

технологична дървесина средна чб 2,23 66,26 147,76 

ОЗП чб 0,38 96,63 36,72 

общо чб: 14,46   1570,03 

ВСИЧКО отд.176 ж: 35,09   4216,92 

 отдел 176 л   

трупи с d на тк над 30-49см бб 9,65 158,75 1531,94 

трупи с d на тк над 30-49см ІІ-ро 
качество бб 2,29 127,00 290,83 

трупи с d на тк 18-29см бб 20,37 144,94 2952,43 
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трупи с d на тк 18-29см ІІ-ро качество бб 9,17 115,95 1063,26 

трупи с d на тк 15-17см бб 2,28 110,43 251,78 

технологична дървесина средна бб 0,69 66,26 45,72 

ОЗП 4м бб 2,26 101,48 229,34 

ОЗП бб 1,79 96,63 172,97 

общо бб: 48,50   6538,27 

ВСИЧКО отд.176 л: 48,50   6538,27 

 отдел 176 с   

трупи с d на тк над 30-49см бб 1,02 158,75 161,93 

трупи с d на тк 18-29см бб 2,08 144,94 301,48 

трупи с d на тк 18-29см ІІ-ро качество бб 0,89 115,95 103,20 

общо бб: 3,99   566,60 

трупи с d на тк 18-29см чб 4,12 124,24 511,87 

трупи с d на тк 18-29см ІІ-ро качество чб 1,06 99,39 105,35 

трупи с d на тк 15-17см чб 1,87 96,63 180,70 

технологична дървесина средна чб 1,13 66,26 74,87 

общо чб: 8,18   872,79 

ВСИЧКО отд.176 с: 12,17   1439,39 

 отдел 181 ж   

трупи с d на тк над 30-49см бб 28,36 158,75 4502,15 

трупи с d на тк над 30-49см ІІ-ро 
качество бб 9,92 127,00 1259,84 

трупи с d на тк 18-29см бб 10,53 144,94 1526,22 

трупи с d на тк 18-29см ІІ-ро качество бб 4,50 115,95 521,78 

трупи с d на тк 15-17см бб 0,22 110,43 24,29 

ОЗП 4м бб 2,70 101,48 274,00 

ОЗП бб 2,04 96,63 197,15 

общо бб: 58,27   8305,42 

ВСИЧКО отд.181 ж: 58,27   8305,42 

ОБЩО за обект 2169: 154,03   20500,00 

 
 

Чл.2. (1) Дървесината, предмет на настоящия договор е добита и извозена  на временен склад, определен 

по технологичен план за съответните отдел/и и подотдели. 

(2) Срокът  за изпълнение на договора  е  30 /тридесет/ дневен от датата на подписването .  

Чл.3. Транспортирането на дървесината, предмет на настоящия договор трябва да се извърши от купувача 

не по-късно от срока по Чл..2, ал. 2. 

II.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.4. Общата стойност за количеството дървесина по чл.1, която Купувачът трябва да заплати е                         

20 500, 00 лева /двадесет хиляди петстотин лв./ без ДДС.  

Чл.5. (1) Цената по предходния член се изплаща на веднъж(еднократно), преди или най-късно в деня на 

подписване на настоящия договор.  

(2) Фактурирането на дървените материали и административната услуга за издаване на превозни билети по 

чл.8, ал.4 от настоящия договор, ще се извършва по количества дървесни асортименти   на  база   подписан 

приемно-предавателен  протокол   и  броя на издадените превозни билети за пакета.  

Чл.6. (1) Купувачът ще заплати  количеството дървесина,  описано в приемно-предавателен  протокол   /без 

ДДС/, както следва: 

2169 

Категория дървесина 
Дървесен 

вид 
Количество 

Достигната 
цена Стойност 

куб.м. лв./куб.м. лв. 

 отдел 176 ж   

трупи с d на тк над 30-49см бб 2,88 158,75 457,20 

трупи с d на тк над 30-49см ІІ-ро 
качество бб 3,80 127,00 482,60 
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трупи с d на тк 18-29см бб 5,63 144,94 816,01 

трупи с d на тк 18-29см ІІ-ро качество бб 4,05 115,95 469,60 

трупи с d на тк 15-17см бб 0,32 110,43 35,34 

технологична дървесина средна бб 0,12 66,26 7,95 

ОЗП 4м бб 1,67 101,48 169,47 

ОЗП бб 2,16 96,63 208,72 

общо бб: 20,63   2646,89 

трупи с d на тк над 30-49см чб 0,32 131,14 41,96 

трупи с d на тк 18-29см чб 8,16 124,24 1013,80 

трупи с d на тк 18-29см ІІ-ро качество чб 1,50 99,39 149,09 

трупи с d на тк 15-17см чб 1,87 96,63 180,70 

технологична дървесина средна чб 2,23 66,26 147,76 

ОЗП чб 0,38 96,63 36,72 

общо чб: 14,46   1570,03 

ВСИЧКО отд.176 ж: 35,09   4216,92 

 отдел 176 л   

трупи с d на тк над 30-49см бб 9,65 158,75 1531,94 

трупи с d на тк над 30-49см ІІ-ро 
качество бб 2,29 127,00 290,83 

трупи с d на тк 18-29см бб 20,37 144,94 2952,43 

трупи с d на тк 18-29см ІІ-ро качество бб 9,17 115,95 1063,26 

трупи с d на тк 15-17см бб 2,28 110,43 251,78 

технологична дървесина средна бб 0,69 66,26 45,72 

ОЗП 4м бб 2,26 101,48 229,34 

ОЗП бб 1,79 96,63 172,97 

общо бб: 48,50   6538,27 

ВСИЧКО отд.176 л: 48,50   6538,27 

 отдел 176 с   

трупи с d на тк над 30-49см бб 1,02 158,75 161,93 

трупи с d на тк 18-29см бб 2,08 144,94 301,48 

трупи с d на тк 18-29см ІІ-ро качество бб 0,89 115,95 103,20 

общо бб: 3,99   566,60 

трупи с d на тк 18-29см чб 4,12 124,24 511,87 

трупи с d на тк 18-29см ІІ-ро качество чб 1,06 99,39 105,35 

трупи с d на тк 15-17см чб 1,87 96,63 180,70 

технологична дървесина средна чб 1,13 66,26 74,87 

общо чб: 8,18   872,79 

ВСИЧКО отд.176 с: 12,17   1439,39 

 отдел 181 ж   

трупи с d на тк над 30-49см бб 28,36 158,75 4502,15 

трупи с d на тк над 30-49см ІІ-ро 
качество бб 9,92 127,00 1259,84 

трупи с d на тк 18-29см бб 10,53 144,94 1526,22 

трупи с d на тк 18-29см ІІ-ро качество бб 4,50 115,95 521,78 

трупи с d на тк 15-17см бб 0,22 110,43 24,29 

ОЗП 4м бб 2,70 101,48 274,00 

ОЗП бб 2,04 96,63 197,15 

общо бб: 58,27   8305,42 

ВСИЧКО отд.181 ж: 58,27   8305,42 

ОБЩО за обект 2169: 154,03   20500,00 

 

Към цената на дървесината се прибавя законно установения размер на ДДС. 

             Чл.7. Плащането на цената на дървесината ще се извършва само по банков път по сметка на ТП“ДГС 

Ракитово “: IBAN: BG11 CECB 9790 10E8 0516 00 , BIС:CECBBGSF, при  ЦКБ  АД. 
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 III.ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл.8. (1) Собствеността на дървесината преминава върху купувача след подписването на предавателно – 

приемателен  протокол и заплащането и. 

(2) Рекламации относно качеството и количеството на дървесината се правят и приемат в момента на 

предаване на дървесината.  

(3) Транспортирането на дървесината-собственост на купувача ще се  извършва след издаване на превозни 

билети от упълномощено длъжностно лице на Продавача.  

(4) За издаването на превозни билети, което представлява административна услуга, Купувачът заплаща 

такса в размер на 1,25 лв без ДДС за всеки издаден превозен билет.  

Чл.9. Протоколите ще се подписват от страна на Купувача(лично) или от следните упълномощени лица: 

………………………………………………………………………………………………………………………….….  

Чл.10. Всички рискове преминават върху Купувача в момента, в който му бъде прехвърлена собствеността 

върху дървесината. 

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ                                                                                                   
Чл.11. Права и задължения на Продавача 

1. ПРОДАВАЧЪТ има право да 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 (ДВ, бр. 96 от 

2011 г.) (Наредбата), като за този период КУПУВАЧЪТ не дължи неустойка.  

2. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да: 

2.1. Осигури на КУПУВАЧА достъп до местата на предаване на договореното количество дървесина с 

подходяща техника, съобразена с теренните условия, за товарене и транспортиране, за което се извършва оглед на 

място и се подписва протокол. В случай, че определените за транспортиране трасета касаят преминаването през 

пътища - общинска собственост или собственост на физически или юридически лица, същите се поканват да 

присъстват на огледа.  

2.2. Осигури свой упълномощен представител за експедиране на дървесината и маркирането й с контролна 

горска марка в срок от 1 (един) работен ден от получаването на известие от КУПУВАЧА по чл.12 т. 2.5. 

2.3. Издава на КУПУВАЧА превозни билети до размера на заплатената дървесина.  

2.4. Уведоми писмено КУПУВАЧА в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорните обстоятелства по т. 1 и 

да приложи доказателства за това, а в останалите случаи по т. 1. – в срок от 1 (eдин) работен ден.  

2.5. Удължи срока на договора, в случай, че на основание т. 1. транспортирането на дървесината по договора 

временно е преустановено с периода, за който е преустановено.  

 

Чл. 12. Права и задължения на Купувача 

1. КУПУВАЧЪТ има право да: 
1.1. Получи заплатеното количества дървесина, съгласно договора.  

1.2. Получи превозни билети за транспортиране на заплатената от него дървесина. 

1.3. Получи достъп за товарене и транспортиране на заплатената дървесина по договора, след подадена 

заявка до ПРОДАВАЧА, освен в случаите по чл.11,т. 1. 

1.4. Да направи рекламации и да претендира за възстановяване на заплатената сума, съгласно разпоредбите 

на Закона за защита на потребителите. 

 

2. КУПУВАЧЪТ е длъжен да:  

2.1.  Заплати изцяло стойността на всички договорени асортименти и количества дървесина по договора.  

2.2. Организира транспортирането на заплатената дървесина за своя сметка в срок до 30 дни от сключване на 

договора.  

2.3. Транспортира дървесината 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.  

2.4. Осигури свой упълномощен представител при огледа по чл.11,т. 2.1., както и за всички действия по 

настоящия договор. 

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

транспортиране на дървесина от обекта.  

2.6. 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.  
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3. Купувачът няма право да прехвърля на трети лица правата и задълженията по настоящия договор. 

 

V.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл.13.Гаранцията за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора, представляваща банкова 

гаранция /парична сума, в размер на: 1 025, 00 лева (хиляда двадесет и пет лв. и 00 ст.). Същата се освобождава 

след цялостното транспортиране на дървесината предмет на настоящия договор от установения временен склад. В 

представената банкова гаранция трябва да има изричен запис,че тя се освобождава само след писмено известие от 

ПРОДАВАЧА. 

Чл.14. При виновно неизпълнение от страна на Купувача на задълженията, произтичащи от настоящия договор, 

гаранцията за изпълнение остава в полза на Продавача.                                  

Чл.15. Страните по договора не дължат неустойки за неизпълнение на задълженията си по него, ако то се дължи на 

форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, както и на 

реституционни претенции, възникнали след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е 

обективно невъзможно.  

1. ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка за виновно неизпълнение на следните задължения: 

1.1. По чл.11, т. 2.1. в срок по-дълъг от 10 дни – неустойка в размер, равен на 5 на сто от стойността на 

наличната на склад дървесина; 

1.2. по чл.11, т. 2.2. и 2.3. – неустойка в размер, равен на 5 на сто от стойността на заявеното за 

транспортиране количество дървесина по реда на чл.12,т.2.5., за което не е изпълнено задължението. 

2. КУПУВАЧЪТ дължи неустойка на ПРОДАВАЧА при виновно неизпълнение на задълженията по 

чл.12,т.2.1. и 2.3. в размер на гаранцията за изпълнение на договора.  

           3.При неспазване на срока за транспортиране по чл.12, т. 2.2., КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА 

магазинаж в размер на 0,3 на сто от стойността на нетранспортираната дървесина на ден, но не повече от 10 на сто 

от стойността на същата.   

VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА                                                                                                            

    Чл.16. Договорът се прекратява: 

1. с изтичане на срока му; 

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

3. с едностранно писмено уведомление от страна на КУПУВАЧА, представено по надлежния ред, при виновно 

неизпълнение на чл.11,т. 2.2 от задълженията на ПРОДАВАЧА в срока на действие на договора. 

4. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, без да дължи  обезщетение за пропуснати ползи и 

неустойки за вреди в случай, че КУПУВАЧЪТ не изпълни разпоредбите на чл.12,т. 2.1, 2.2., 2.3. и 2.6. от 

договора. 

5. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, поради обективни причини - форсмажорни 

обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, както и реституционни 

претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно 

невъзможно. В този случай всички 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. 

 

VII.СЪОБЩЕНИЯ                                                                                                                                                        
Чл.17.Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се извършват в писмена 

форма- по пощата чрез препоръчано писмо, чрез електронно съобщение изпратено до електронна поща на 

Купувача, телефонограма или факс.                                                                                                                               

Чл.18. 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 книжа се считат за връчени по първоначалният адрес.                                                                              

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.19.Възникналите спорове по тълкуването и изпълнението на договора, както и по нерешени с договора въпроси 

ще се решават по споразумение между страните, а когато това се окаже невъзможно – по реда на действащото 

законодателство на Република България.  

Чл.20.За неуредените с договора въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ, ЗЗД, ЗГ и другите действащи 

нормативни актове в страната.     

 

 



 
 

ПРОДАВАЧ:…………/*п/……………                                   КУПУВАЧ:……………./*п/.…………                   6 от 6 

                        ……………/*п/…………                                                                                     

Чл.21. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена 

форма.                                                                                                                                                                                         

Чл.22. Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. 

 

 

 

 

 

ПРОДАВАЧ:                        КУПУВАЧ: "КАЛДЕРА-ЛЕС"ООД 

ТП ДГС „Ракитово“      

 

1:……/*п/………..                                                                         1:........./*п/...................             

                                                                                                                                         

печат (инж.Муса Али)                                         /………………………………………………………../ 

 

2:……/*п/………..     2:……………..           

              (Марияна Велева)  

 
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС)2016/679) 

    (Румен СИНАНОВ  


