
ДОГОВОР No :,�.1.Ф.� .• 9.1. . . .  2019 r. 
за продажба на прогнозни количества доб11та дървес1ша, по сортиментна ведш,юt:т от годишен план за ползването на дървесина за 2019 г. от държавни горски територии {ДГТ), намиращи се в района па дейност на ТП ,,ДГС Търгов11ще" към СИДП ДТТ гр. JJJyмeн. Обект No 1.-ДГТ, отдел11/подотделu: 105 "д", 90 „г", 71 „т", 105 ,,в,', 26 „д,,, 42 „б'\ 21Ю ,,в", 200 „r", 200 „з", 206 „в", 274 „в" 

Дпес .• !JЯ.,О.1 .. 2019 г. в гр. Търговище, се сключи настоящият договор между: 1. ТП „ДГС Тьрговище" гр. Търrов11ще, със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, обл. Търrоnище, бул. ,,Цар Освободител" № 22, регистрирано в Търrонскт, регистър към АВ - rp. София с ЕИК: 2016174120179, представлявано от инж. Стела :Иванова Атанасова в качеството й на д11ректор на ТП ,,ДГС Търгов11ще" и Катинка Ангелова - ръководител счетоводен отдел, наричано по-долу за краткост Продава��, от една страна и 2. ,,СТОЙКОВИ - ЛЕС" ЕООД, със седалище и адрес на управление: б ул ... ВеликоТърново" № 7, ет. 2, ап. 3, rp. Търговище община Търговище, област ТърП)Р.Н!l{е. регистрирано в Търговския:. реrистьр към, с Булстат/ЕИК: 203131836, представлявано от Ася Димитрова Атанасова в качеството си на управител, наричан по-долу -за кратко�.:т КУПУВАЧ, от друга страна, за следното: 
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.1.1. Настоящият договор се сключва на основание чл. 73 от Наредба за условиsrта и реда ·�а възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общ11нt:ю:1 собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (обн:. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., изм. и 11.011. ДR бр.96 от 02.12.20I6г. в сила от 02.12.2016г., изм., бр.55 от 07.07.2017г., в сила от 07.07.20171· .. изм. и доп., ДВ бр.26 от 29.03.2019г., в сила от 29.03.2019г.) и Заповед Nol 18 от 11 Лб . .201 () г. на Директора на ТП „ДГС Търrовище" за класиране и определяне на купувач. 1.2. ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА собственостга върху проп1n·:ннr кош1чества добита дървесина, по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2019 r. от държавни горски територии (дГТ), намиращи се в района на деii110..:т на ТП „ДГС Търговище" към СИДП ДП гр.Шумен, разпределена по сортиме1-rrи. ко;111 честш.1 и цени, подробно посочени в Приложение № 2, което е неразделна част от на1.:тоянtт1 договор. 1.3. КУПУВАЧЪТ приема и заплаща уговорената между страните цена, посочена в точю1 2.1 от настоящия договор, достигната rю време на търга и въз основа на която КУПУВАЧЪТ е определен за спечелил търга. 1.4. С оглед обстоятелството, че посочените в Приложение № 2 количества са лропю:ш11, КУПУВАЧЪТ приема да получи, заплати и транспортира, цялото количество доб1па дървесина на съответния обект, предмет на настоящия договор, по договорените цени за сл.нн пл. м. куб за всеки конкретен сортимент и в сроковете посочени в договора. 1.5. Крайният срок на действие на договора е до 31.12.2019 г. 1.6. Страните са длъжни да спазват разпоредбите на нормативните и поднормап1вн1пе актове, разпореждания и друrите документи за ползване на дървесината от горите. 1.7. КУПУВАЧЪТ при сключване на настоящия договор представя на i;PO АRЛЧЛ гаранция за и�е„rе на договора в размер на 759,25 лв. (седемстотин петд . 1:i дс.'вст
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лева и двадесет и пет стотинки) или 5 % (пет процента) от достигнатата обща стойност за 
обекта, без включен ДДС, като по свой избор определя гаранцията да бъде в една от следните 
форми, както следва: 

- парична сума, внесена по сметка на ТП „ДГС Търговище", като същата следва да 
бъде внесена преди подписване на договора по сметката на ТП „ДГС Търговище" IB AN: 
BG11CECB979010E5316200, BIC: CECBBGSF, при ТБ„Централна Кооперативна 
Банка"АД, клон Търговище. 

- банкова гаранция, учредена в полза ТП „ДГС Търговище". Когато гаранцията за 
изпълнение е банкова гаранция, учредена в полза на ТП „ДГС Търговище" - безусловна и 
неотменяема, същата се представя в оригинал при сключване на договора, като срокът н на 
действие следва да е не по-малък от един (1) месец след датата, посочена в проекта на 
договора като крайна дата за изпълнение на договора. В представената банкова гаранция 
трябва да е налице изрично изявление, че същата се освобождава само след писмено известие 
от Продавача. 

- когато участника в търга, който е определен за купувач на дървесината е внесъл 
гаранцията за участие под формата на парична сума, така внесената парична сума може да 
бъде трансформирана и да послужи за пълно или частично погасяване на задълженията му 
по внасяне на определената сума за гаранция за изпълнение, което обстоятелство се заявява 
писмено от купувача на дървесината преди сключване на договора за покупко-продажба. 

Гаранцията за изпълнението на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА в срок от 10 
(десет) работни дни, след датата на окончателното транспортиране на цялото количество 
действително добита дървесина в посочения в договора срок; 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли 
при него. 

2.1. Цената, която КУПУВАЧЪТ заплаща за общото прогнозно количество (в зависимост 
от цената за всеки сортимент определена пропорционално на съотношението между 
началната и достигнатата цена за обекта, по време на търга) от 191 пл. куб. м. прогнозни 
количества добита дървесина е: 15 185,00 лв. (петнадесет хиляди ето осемдесет и пет 
лева), без включен ДДС или 18 222,00 лв. (осемнадесет хиляди двеста двадесет и два 
лева) с включен ДДС, разпределена по сортименти, съгласно приложение № 2 - неразделна 
част от настоящия договор. 

2.2. Купувачът заплаща дървесината, както следва: 
2.2.1. 20% (двадесет процента) от предложената от него цена се заплаща авансово след 

сключване на договора и най-късно преди издаване на първия превозен билет за 
транспортиране на договорената дървесина по сметката на териториалното поделение. 

2.2.2. Следващите плащания след получаване и транспортиране на авансово платената 
дървесина, се извършват по действително добити количества, съгласно изготвен между 
страните приемателно-предавателен протокол, но преди транспортнрa11ето . 

При плащане по банков път, същото се удостоверява с представяне в стопанството на 
надлежно заверен от банката платежен документ за преведена сума. 

2.2.3. За добито определено количество дървесина от съответен сортимент, КУПУВАЧЪТ 
уведомява ПРОДАВАЧА, по реда на Раздел VII от настоящият договор, за изготвяне на 
предавателно-приемателен протокол за кубиране на добитата дървесина, който се подписва 
от страните. 

2.2.4. В тридневен срок от подписване на предавателно-приемателния протокол за 
кубиране, КУПУВАЧЪТ се задължава да преведе по сметката на тс 

добитото количество, посочено в протокола. 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛ АЩАНЕ. 

КУПУВАЧ 



2.2.5. За всяко извършено реално плащане ПРОДАВАЧА издава Фактура за продадената 
дървесина по реално получени количества дървесина сортименти на база на подписания 
приемо-предавтелени протоколи за предаване на дървесината. 

2.3. Съгласно посочените количества по сортименти в предавателно-приемателния 
протокол за кубиране, ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети след представяне на 
документ от КУПУВАЧА, удостоверяващ извършено плащаме. Превозните билети се 
издават до размера на внесените от КУПУВАЧА вноски. 

2.4. Крайните срокове за окончателно заплащане и транспортиране на дървесината, като 
цяло е до 10 дни след подписване на съответния предавателно-приемателен протокол. 

III. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ДОБИТАТА ДЪРВЕСИНА. 
3.1. Дървесината преминава в собственост на КУПУВАЧА от момента на издаване на 

превозен билет на базата на издадена фактура и извършено плащане, като от датата на 
съставянето на предавателно-приемателния протокол върху КУПУВАЧА преминава 
отговорността по опазване на приетата на временен склад дървесина от незаконни 
посегателства, погиване и похабяване. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ: 
4.1. ПРОДАВАЧЪТ има право да: 

4.1.1. 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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; мзм. и 
дои., бр. 90 от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г.. изм.. 
бр.55 от 07.07.2017г., в сила от 07.07.2017г., изм. и доп., ДВ бр.26 от 29.03.2019г„ в сила от 
29.03.2019г.) (Наредбата) във връзка с опазване и предотвратяване на повреди на горската 
пътна инфраструктура, като за този период купувачът не дължи неустойка. 

4.1.2. Предложи промяна на тримесечния график за доставка на договорената дървесина, в 
случай, че е налице забава при добива на същата. 

4.1.3. Откаже продажбата на заявените от КУПУВАЧА специални асортименти дървесина, 
при невъзможност за тяхното добиване. 

4.2. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да: 
4.2.1. Предостави на КУПУВАЧА договорените прогнозни количества дървесина по 

тримесечия и минимални количества, както следва: 

О б е к т 

№ 

О т д е л , 

подотдел 

Т Р И М Е С Е Ч И Я О П 1 Ц О О б е к т 

№ 

О т д е л , 

подотдел I I I I I I I V 

О П 1 Ц О 

1 - д г т 
105 " д " ; 90 " г " ; 71 " т " ; 105 " в " ; 26 " д " ; 42 " б ' \ 200 " в " ; 200 
" г " ; 200 " ч " ; 206 " в " ; 274 " в " - - 110 81 191 

з - д г т 

194 " б " ; 135 " д " ; 36 " б " ; 36 " в " ; 5 " д " ; 73 " н " , 14 " д " ; 108 
" б " ; 194 " а " ; 201 " г " - - 218 218 -136 

Забележка: Продавачът не носи отговорност за забава по графика (посочен в т. 4.2.1. ) в 
случай, че Изпълнителят на дърводобивната дейност, за същия обект, отдели/подотдели е 
в забава и/или в случай, че не бъде избран Изпълнител за извършване на услугата за добив на 
дървесина. / 



4.2.2. Уведоми писмено КУПУВАЧА чрез писмо с обратна разписка, по електронна поща 
или факс за наличното количество дървесина на склад, предмет на договора. 

4.2.3. Осигури свой представител за предаването на наличната на склад дървесина в срок 
от 3 работни дни от изпращане на известие до КУПУВАЧА. 

4.2.4. Предаде на КУПУВАЧА собствеността върху реално добита на временен склад 
дървесина с подписване на предавателно-приемателен протокол и след нейното заплащане. 

4.2.5. Осигури на КУПУВАЧА достъп с подходяща техника, съобразена с теренните 
условия за товарене и транспортиране на предадената на склад дървесина. 

4.2.6. Издава на КУПУВАЧА превозни билети до размера на внесените авансови вноски и 
да изготви приемателно-предавателен протокол за предадената дървесина. 

4.3. КУПУВАЧЪТ има право да: 
4.3.1. Получи на склад действително добитите количества дървесина, съгласно 

действащите стандарти за качество на дървесината(БДС/Е1\[). 
4.3.2. Заяви писмено добиването на специални асортименти, извън посочените в договора, 

което се приема от продавача при технологична възможност за добива им. 
4.3.3. Получи превозни билети за транспортиране на получената от него дървесина до 

размера на внесените авансови вноски. 
4.3.4. 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. 
4.3.5. Направи рекламации и да претендира за възстановяване на заплатената сума. 

съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите. 

4.4.КУПУВАЧЪТ е длъжен да: 
4.4.1. Внася авансовите вноски по договорените размери и начини. 
4.4.2. Осигури в срок от 5 работни дни от получаване на известие (уведомление) свои 

представител за приемане на трайните горски пътища и наличната дървесина на временен 
склад с приемателно - предавателен протокол. 

4.4.3. Заплати в тридневен срок от подписване на предавателно-приемателния протокол 
изцяло всички добити договорени асортименти и количества дървесина на обекта, приети с 
протокола и налични на временен склад. 

4.4.4. Организира транспортирането на заплатената дървесина в 10-дневен срок, считан от 
датата на подписване на съответния 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. 

4.4.5. Уведомява най-малко един ден предварително ПРОДАВАЧА за всяко предстоящо 
транспортиране на дървесина от обекта. 

4.4.6. 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. 

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

V. САНКЦИИ И НЕУСТОИКИ 
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5.1. Страните по договора не дължат неустойки за неизпълнение на задълженията см 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. 

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

5.2.1. По т. 4.2.1. - неустойка в размер, равен на 2 на сто от стойността на неизпълненото 
количество дървесина спрямо графика, изчислен на база на обезличен кубичен метър, 
съгласно договора. 

5.2.2. 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. 

5.3. КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА неустойка за виновно неизпълнение на 
следните задължения: 

5.3.1. По т. 4.4.2. - неустойка в размер на 0,5 на сто от стойността за всеки просрочен ден 
считано от датата на изтичане срока по т. 4.4.2, но за не повече от 10 дни, след което 
внесената гаранция за изпълнение се задържа. 

5.3.2. По т. 4.4.3. - неустойка в размер на внесената от него гаранция за изпълнение на 
договора, за всеки просрочен ден считано от датата на изтичане срока по т. 4.4.3 

5.3.3. По т. 4.4.4. - магазинаж в размер на 0,1 на сто от стойността за всеки просрочен ден. 
считано от датата изтичане на срока по т. 4.4.4 по съответния предавателно-приемателен 
протокол но за не повече от 10 дни, след което нетранспортираната дървесина преминава в 
собственост на Продавача, а весената от Купувача гаранция за изпълнение на договора се 
задържа като неустойка по изпълнение на договора . 

5.3.4. При неявяване на КУПУВАЧА или на негов упълномощен представител в 
определените срокове за приемане на дървесината, както и при неизпълнение на 
задълженията по т. 4.4.3. и т. 4.4.4., 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 освен 
договорените неустойки дължи и обезщетение на ПРОДАВАЧА в размер, равен на 
нанесената щета. 

5.3.5. В случай на виновно неизпълнение от страна на купувача на други задължения от 
настоящия договор, внесената от него гаранция за изпълнение се задържа от ПРОДАВАЧА, 
като неустойка по неизпълнението на договора. КУПУВАЧЪТ не се освобождава от 
отговорността за възстановяване на ПРОДАВАЧА на реално претърпените от него вреди, в 
случай, че размерът на неустойката не покрива същите. 

6.1. Договорът се прекратява: 
6.1.1. с изтичане на срока му; 
6.1.2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
6.1.3. 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 по настоящия договор срокове. 

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

6.2. Договорът може да бъде прекратен с едностранно писмено уведомление от: 
6.2.1. ПРОДАВАЧА, в случай на неизпълнение от КУПУВАЧА на задълженията му по от 

т. 4.4.1. до т. 4.4.7. от настоящия договор 
6.2.2. КУПУВАЧА, когато след сключване на договора не му бъдат осигурени 

договорираните количества дървесина, съгласно договорения график. В този случай авансово 
внесените от него суми и гаранцията за изпълнение по договора се възстановяват в срок от 5 
работни дни от датата на прекратяване на договора. 

6.2.3. Договорът се прекратява с едностранно писмено уведомление от ПРОДАВАЧА, в 
случай, че: 

6.2.3.1. в двумесечен срок, считано от обявяване на процедура за възлагане на добив на 
дървесина до временен склад за обекти и отдели, предмет на договора за покупко- продажба 
на прогнозни количества дървесина на временен склад, не е налице определен изпълнител: 

6.2.3.2. съответно, определеният изпълнител не сключи договор за възлагане на добив на 
дървесина в обекта или когато договора за добив на дървесината бива прекратен, независимо 
от причината за това. 

6.2.3.3. В така посочените случаи в т. 6.2.3.1; т. 6.2.3.2 авансово внесените суми за 
дървесина, която не е добита, се връщат на КУПУВАЧА, страните не си дължат неустойки и 
престации за пропуснати ползи за не добитата дървесина, а внесената от КУПУВАЧА 
гаранция за изпълнение на договора се освобождава след заплащането и транспортирането на 
наличната на временен склад дървесина, предмет на договора (в случай, че има такава при 
прекратяване на договора за дърводобив в обекта). 

6.3. Продавачът прекратява договора с едностранно писмено волеизявление, когато: 
- по време на действието на договора - в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, 

поради която купувачът вече не отговаря на някое от изискванията на органа открил търга, 
съгласно тези тръжни условия; 

- по време на изпълнение на договора бъде установено, че във връзка с продажбата и 
възлагането на дейността, купувачът е подписал декларация с невярно съдържание; 

- са установени от продавача в процеса на изпълнение на договора, неотстраними 
отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за 
продажбата на стоящата дървесина на корен; 

- други основания, предвидени в договора. 
6.4. В случаите по предходните чл. 6.2 и чл. 6.3, продавачът не дължи на купувача 

обезщетения за пропуснати ползи и неустойки за вреди. 
6.5. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, както и при други основания, изрично 

посочени в договора, съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 
3-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства. 

6.6. Когато при изпълнение на договорните задължения се установи неизпълнение на тези 
задължения, дължащи се на обстоятелства, установени по реда на предходния чл. 6.5, 
уговорените в настоящия договор между страните неустойки ри обезщетения не се дължат. 

7.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се 
извършат в писмена форма, по факс или електронен адрес на страните. 

7.2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 
ен срок да информират ответната стран; 
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на настоящата договорка, изпратените на стария адрес съобщения се считат за връчени от 
датата, на която изправната страна е изпратила съобщението. 

7.3. Адресите за кореспонденция на страните са както следва: 
7.3.1. За ПРОДАВАЧА ТП „ДГС Търговище", гр. Търговище, бул. „Цар Освободител" № 

22, тел./факс:0601 /6 4850; ел. поща: dgs.targovishte@dpshumen.bg. 
7.3.2. За „СТОЙКОВИ - ЛЕС" ЕООД - гр. Търговище, ул. „Велико Търново" № 7. ет. 2. 

ап. 3; тел: 0889 5098412; 060167118; ел. поща: stoykov 52@abv.bg. 

8.1. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 
8.2. Настоящия договор може да бъде изменян в случаите и по реда посочен в Закона за 

горите и подзаконовите нормативни актове, при наличието на взаимно съгласие между 
страните, изразено в писмена форма. 

8.3. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 
законодателство. 

8.4. Възникналите спорове относно изпълнението, неизпълнението или тълкуването на 
настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, изразено 
в писмено споразумение, а когато такова липсва спора се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се състои от седем страници и се изготви в два еднообразни п 
оригинални екземпляра по един за всяка от страните. 

Неразделна част от договора: Приложение №2 . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к ъ м Д о г о в о р № . . Ш . . / . г . 

Отдел 
и под-
отдел 

Дърве-
сен 
вид 

Сортимент 

Прог-
нозно 
количе-
ство 
дърве-
сина по 
ГП 
пл.мЗ 

К о е ф . н а 
плът-
ност, 
съгласно 
Прил. 
№ 7 от 
Наредба 
№2 

мярка 

Прог-
нозно 
количе-
ство 
дърве-
сина на 
вр.склад 
пл.мЗ 

Достигната 
цена за 

продажба 
на прог-

нозно 
количество 
дървесина, 

в лв. без 
ДДС 

Обща 
цена. лв. 
без ДДС 

1 2 3 4 5 б 7 8 0 

105 
"д" ак Трупи за бичеие от 18 до 29 см 2 пл.м3 2 

80.00 160.00 105 
"д" 

ак 
Технологична дървесина от 
ЕСД 2 

0.60 

пр.м3 п J 
50.00 150.0(1 

105 
"д" 

ОБЩО 4 5 310 01) 

105 
"д" 

Общо за подотдел 105 "д" 4 5 310.00 

90 "г" ак 
Технологична дървесина от 
ЕСД 4 

0.60 

пр.м3 7 
50.00 350.00 

90 "г" 
ОБЩО 4 7 350.00 

90 "г" 

Общо за подотдел 90 "г" 4 7 350.00 

71 "т" цр Трупи за бичене от 18 до 29 см 3 пл.м3 о J 75.00 225.00 

цр 
Технологична дървесина от 
ЕСД 4 

0.60 

пр.м3 7 
50.00 350.00 

ОБЩО 7 10 575.00 

Общо за подотдел 71 "т" 7 10 575.00 

105 
"в" цр Трупи за бичене от 18 до 29 см 12 пл.м3 12 

75.00 'М)0.00 105 
"в" 

цр 
Технологична дървесина от 
ЕСД 12 

0.60 

пр.м3 20 
50.00 1000.00 

105 
"в" 

ОБЩО 24 32 1000.00 

105 
"в" 

Общо за подотдел 105 "в" 24 32 1900.00 

26 "д" чб Трупи за бичене от 18 до 29 см 23 пл.м3 23 S0.00 1840.00 26 "д" 
ОБЩО 23 23 1840.00 

26 "д" 

Общо за подотдел 26 "д" 23 23 1X40.00 

42 "б" бб Трупи за бичене от 18 до 29 см 30 пл.м3 30 90.00 2700.00 42 "б" 
ОБЩО 30 30 2700.00 

42 "б" 

Общо за подотдел 42"б" 30 30 2 700.00 

200 
"в" цр Трупи за бичене от 18 до 29 см 4 пл.м3 

4 75.00 300.00 

лп Трупи за бичене от 18 до 29 см 4 пл.м3 4 70.00 280.00 

цр 
Технологична дървесина от 
ЕСД 4 

0.60 

пр.м3 7 
50.00 350.00 

ОБЩО 12 15 930.00 

Общо за подотдел 200"в" 12 15 У 30.00 

200 
М J-M лп Трупи за бичене от 18 до 29 см 9 пл.м3 

9 70.00 630.00 

цр Трупи за бичене от 18 до 29 см 1 пл.м3 1 75.00 75.00 

цр 
Технологична дървесина от 
ЕСД 2 

0.60 

пр.м3 3 
50.00 150.00 

ОБЩО 12 13 855.00 

Q/бщо за д^одотдел 200"г" 12 13 / / L N55.00 
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200 
лп Трупи за бичене от 1 8 до 29 см 4 пл.м-1 

4 70.00 2,Но оо 

up Трупи за бичене от 18 до 29 см 1 пл.м3 1 75.00 ~5. O f f 

нр 
Технологична дървесина от 
ЕСД 1 

0.60 

пр.М3 2 
50.00 m o o 

ОБЩО 6 7 455. i40 

Общо за подотдел 200 "з" 6 7 455.00 

206 
"в" лп Трупи за бичене от 18 до 29 см 2 1 пл.м3 

21 70.00 / 4 4 ) 0 0 

цр Групи за бичене от 18 до 29 см 9 пл.м1 9 75:00 675 00 

up 
Технологична дървесина от 
ЕСД 9 

0.60 

пр.м3 15 
50:00 f 5 0 . 0 0 

ОБЩО 39 45 2895:00 

Обшо та подотдел 206"в" 39 45 2X95.00 

274 
"в" гбр Трупи за бичене от 18 до 29 см 15 пл.м3 15 

75.00 ! ! 25.00 

гбр 
Технологична дървесина от 
ЕСД 15 

0.60 

пр.м3 
25 50.00 1250. Oil 

ОБЩО 30 40 23 7 5 . oo 

Обшо за подотдел 274"в" 30 40 2375.00 

ОБЩО 191 227 15185.00 
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