
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 № 2-МТ-2019 г., отдели/подотдели: 
136"в" ;219"в" ;227"а" 

д О�- 111 '1 2019 . нес, ....... м....... г. се сключи настоящият договор междv. 
1. ТП ДГС Търговище" гр. Търговище, с чл. 2 от ЗЗЛД чл. 2 от ЗЗJIД 

чл. 2 от ЗЗ,ЛД. i :: г чл. 2 от ЗЗЛД JГовище, , - ,, , , чл. 2 от ЗЗЛДшn о от директора инж. ( 1сова 
и главен счетоводител ] чл. 2 от ЗЗЛД rаричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от 
една страна 

и 
2. ЕТ „ЛЕС - КОМЕРС - ИВАН ИВАНОВ", с ЕИК/Б чл. 2 отЗЗЛД , със 

чл. 2 от ЗЗЛД на чл. 2 от ЗЗ,ЛД JВИ чл. 2 от ЗЗЛД - _ . .. �х. А, 
щ: то ,ти 2 ззлд в 

чл от . качеството си --- ---- ----· --··--·- 1редставител с Пълномощно .N · 7 
г., на нотариус чл. 2 от ЗЗJIД № 496 с район на действие - района на l-'айонен съд -
rp. Търговище, на1л1чан нu-дuлу ;ja к1-1аткост КУПУВАЧ, от друга страна, за следното: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР А.
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 N� 300 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 № 2-МТ-2019 г., отдели/подотдели:
136"в";219"в";227"а", 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 з� 
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. 
1.6. КУПУВАЧЪТ внася в полза на ПРОДАВАЧА гаранция за изпълнение в размер на 

5 % от стойността посочена в т. 2.1 от настоящия договор или сума от 10 823,45 лв. (десет
хиляди осемстотин двадесет и три лева и четиридесет и пет стотшш.:и). Същата се внася 
при сключване на договора 2 ЗЗJIД сметка на ТП ттт-,,-, ,т, " IBAN: 
BG чл. 2 от ЗЗЛД i200 

чл. от 
[{, при ТБ,,: чл. 2 от ЗЗJIД п11вна 

Баr шще. 
1.7. Гаранцията се връща след пълното и окончателното заплащане на дължимите 

суми и след транспортиране на цялото количество действително добита дървесина. 

11. ЦЕНА И НА ЧИН НА ПЛАЩАНЕ

ПРОДАВАЧ: 
ЧЛ. 2 ОТ 33JIД ЧЛ. 2 ОТ 33ЛД КУПУВАЧ: .. 
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