
ДОГОВОР
о ц ()�, .. vi 1 N! .. ··�·,· .. ./ ................. 20 9 г.

за покупко-продажба на прогнозно количество добита дървесина по сортиментна 
ведомост от годишен план от за ползването на дървесина за 2019 г. от държавните 

горски територии на ТП ДГС „Търговище", Обект № 1-МТ-2019 г., отдели/подотдели: 
137"г"; 18" е"; l8"i.:"; 109"о";52"б" 

Днес, �1�.б.:( . .2019 г. се сключи настоящият договоо межлv: 
1. ТП ДГС Търговище" гр. Търговище, с Е чл. 2 от ЗЗЛД със седалище и 

ЧЛ. 2 ОТ ЗЗJIД : Гр �- 2 ОТ 3ЗJii ГОВИЩе, б. 1" №22, ел. поща: 
um · от директора инж. С чл. 2 от 33.JIД

и главен счетоводител Катинн:а Ангелова, наричано по-долу за J 

една страна 
и 

сова
I, от 

2. ЕТ ЛЕС - КОМЕРС - ИВАН ИВАНОВ" с ЕИК/БУлг-. - ----·---- ,с" 
- . 

' 
ЧЛ. 2 ОТ 33JIД 

С 
ЧЛ. 2 ОТ 33.ЛД Гiра 

чл. 2 ОТ ЗЗJIД.1 ' ЧЛ. 2 ОТ ЗЗJIД \, 
е :sko ; 1ван Митков Иванов - в 
качеството СИ на утт� ттттrшrнттатт ттnаТТГ''Т''lвител с Пълномощно J ЧЛ„ 2 от 

ззлд 17 
г., на нотариус Петя чл. 2 от ЗЗЛД 6 с район на действие - р ( -
гр. Търговище, нариЧuп J1v-µ,ш,y JU "JJ<НH,V'-'L КУПУВАЧ, от друга страна, за следното: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
1.1. Настоящият договор се  сключва на основание чл. 73 от  „Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и 
за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" и Заповед № 299 от 20.12.2018 г. на 
Директора на ТП „ДГС Търговище"

1.2. ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА собствеността върху прогнозно 
количество добита дървесина от Обект № 1-МТ-2019 г., отдели/подотдели: 
137"г";18"е";18"к";109"о";52"б", разпределена по категории, количество и цена, подробно 
посочени в Приложение № 2, което е неразделна част от настоящия договор. 

1.3. С оглед обстоятелството, че посочените в Приложение № 2 количества са 
прогнозни, КУПУВАЧЪТ приема да получи, заплати и транспортира, цялото количество 
дървесина добита от подотделите, предмет на настоящия договор, по договорените цени за 
единица обем за всеки конкретен асортимент и в сроковете посочени в договора. 

1.4. Крайният срок на действие на договора е: 31.12.2019 г. 
1.5. Страните са длъжни да спазват разпоредбите на нормативните и поднормативни актове и 
други документи за ползване на дървесината от горите. 

КУПУВАЧЪТ внася в полза на ПРОДАВАЧА гаранция за изпълнение в размер на 5 

% от 
1.6. 

стойността посочена в т. 2.1 от настоящия договор или сума от 11 061,70 лв. (единадесет хиляди и шестдесет и един лева и седемдесет стотинн:и). Същата се внася при 
сключване на договора по следната банкова сметка на ТП „ДГС Търговище": IBAN:

чл. 2 от3ЗЛД 
316200, BI< чл. 2 от 33.JЩ 1и ТБ„Централна Кооперативна
,говище. 

1.7. 1 ·аранцията се връща след пълното и окончателното заплащане на дължимите 
суми и след транспортиране на цялото количество действително добита дървесина. 

чл. 2 от33ЛД 
ПРОДАВА ;11········-'··· 

11. ЦЕНА И НА ЧИН НА ПЛАЩАНЕ

J 
чл. 2 отЗЗЛД 
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