
     

 

Договор за продажба на дървесни пелети/дървесен 

чипс/дърва за горене 
 

 

Предмет на договора 

 

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ 

Име:  

Адрес:  

ЕИК/ЕИК по ДДС:  

Банкова сметка: 
BIC: 

IBAN: 

МОЛ:  

№  на поръчка:  

се задължава да прехвърли на КУПУВАЧА  

Име:  

Адрес:  

ЕИК/ЕИК по ДДС:  

Банкова сметка: 
BIC: 

IBAN: 

МОЛ:  

собствеността на посочените в настоящия договор количества дървесни пелети 

(дървесен чипс или дърва за горене), които КУПУВАЧЪТ се задължава да му 

заплати според уговорените в настоящия договор цена, условия и срокове. 

 

 

Срок на договора 

Чл.2. Настоящият договор се сключва за срок от ………. година(и) и е в сила 

от …………… г. до …………… г.   

 

Цена и плащане 

Чл.3. Цената на дървесните пелети (дървесния чипс или дървата за горене), 

предмет на настоящия договор е ………. (……………………..) лева за 1 (един) 

тон/куб. метър. 

 

Чл.4. Плащането на цената ще се извършва в брой (по сметка) след натоварването 



     

 

на определените количества дървесни пелети (дървесен чипс или дърва за горене) в 

превозно средство, предоставено от КУПУВАЧА, в предприятието на ПРОДАВАЧА.  

 

Качествени характеристики 

Чл.5. ПРОДАВАЧЪТ се задължа да предостави на КУПУВАЧА дървесни пелети 

(дървесен чипс или дърва за горене) със следните качествени характеристики: 

- съдържание на влага – не повече от …… 

- калоричност – не по-малко …… 

- механична стабилност – не по-малко от …… 

 

Количество 

Чл.6. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да произведе и/или предостави следните 

минимални количества дървесни пелети (дървесен чипс или дърва за 

горене) на КУПУВАЧА, които КУПУВАЧЪТ се задължава да му заплати:  

 

Месец Минимално количество в 

тонове/кубични метри 

Януари  

Февруари  

Март  

Април  

Май  

Юни   

Юли  

Август  

Септември  

Октомври  

Ноември  

Декември  

 

Права и задължения на страните 

Чл.7. Относно правата и задълженията на страните се прилагат разпоредбите на 

глава ПРОДАЖБА, чл. 183 – 200 от Закона за задълженията и договорите на 

Република България, а ако продажбата съставлява търговска продажба – се 

прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България, уреждащи този 

вид сделки. 

 

Допълнителни разпоредби 

Чл.8. Възникналите спорове по тълкуването и изпълнението на настоящия договор, 
както и нерешените с него въпроси се решават по споразумение между страните, а 



     

 

когато това се окаже невъзможно – по реда на гражданското законодателство на 
Република България.  

Чл.9. За неуредените от настоящия договор въпроси се прилагат действащите 
нормативни актове в Република България. 

Чл.10. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между 
страните в писмена форма. 

 

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 
страните.  

 

Дата: …………… г. 

 

 

ЗА ДОСТАВЧИКА:                                            ЗА КУПУВАЧА: 

 

УПРАВИТЕЛ: …………………………                УПРАВИТЕЛ: ………………………… 

                    / ……………..…………. /                                    / ……………..…………. / 


