
 

 
 

 

Договор за снабдяване с дървесен чипс (трески) 

 

Днес, …………… 2017 г., в гр. …………………………., България се сключи настоящият 

договор за доставка на дървесен чипс между: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………,               

наричан по-нататък  ДОСТАВЧИК, от една страна, 

и 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………….............................................................................................................................., 

наричан по-нататък КУПУВАЧ, от друга страна. 

 

Страните се споразумяха за следното:   

Предмет на договора 

Чл.1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави дървесен чипс (трески) на КУПУВАЧА, 

които КУПУВАЧЪТ се задължава да му заплати според уговорените в настоящия 

договор цена, условия и срокове. 

Задължения на доставчика 

Чл.2. ДОСТАВЧИКЪТ е отговорен за следните дейности: 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

ДОСТАВЧИКЪТ се съобразява с графика и инструкциите на КУПУВАЧА относно 

часовете и дните на доставка на дървесен чипс, стига това да не оказва прекалено 

неудобство за ДОСТАВЧИКА. ДОСТАВЧИКЪТ е отговорен за застраховането и 

условията за безопасност на труда, отнасящи се до извършваната от него работа. 

 

Роля и права на доставчика 

Чл.3. ДОСТАВЧИКЪТ осъществява своята дейност независимо и самостоятелно и е 

единствено отговорен за нейното изпълнение. Въпреки това, ДОСТАВЧИКЪТ има 

право да представлява КУПУВАЧА и да сключва договори обвързващи КУПУВАЧА в 

следните случаи: 



 
 

 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

Задължения на купувача 

Чл.4. ДОСТАВЧИКЪТ е отговорен за следните дейности: 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

 

 Качество на дървесния чипс 

Чл.5. Дървесният чипс ще се произвежда от дървесни трупи/клони и вършина в 

съответствие с действащите стандарти за качество EN ISO 17225. Количеството, 

което не съответства на стандартите за качество, не трябва да надвишава 5 % от 

общото количество на дървесния чипс. 

 

Плащане 

Чл.6. Цената на дървесния чипс се заплаща от КУПУВАЧА на ДОСТАВЧИКА, както 

следва: 

 за дробене: на дървесни трупи - ………. лева за 1 куб. м; на клони и вършина 

……… лева за 1 куб. м. 

 за транспортиране на дървесния чипс: ………  лева за 1 куб. м 

 за други дейности: 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

Горепосочените цени са без ДДС (20%). 
 
Плащането се извършва месечно, до 30 дни след издаването на фактура от 
ДОСТАВЧИКА. 
Плащането се извършва на следната банкова сметка на ДОСТАВЧИКА: 
 
IBAN: ……………………………………………………………………………………….. 
 
BIC:   …………………………………………………………………………………………. 



 
 

 
Горепосочените цени могат да бъде променяни само по взаимно съгласие между 
страните, изразено в писмена форма. 
 

Уведомления 

Чл.7.  ДОСТАВЧИКЪТ трябва да уведоми КУПУВАЧА за следното: 

………………………………………………………………………………в следния срок:……..  

………………………………………………………………………………в следния срок:……..   

………………………………………………………………………………в следния срок:……..   

 

КУПУВАЧЪТ трябва да уведоми ДОСТАВЧИКА за следното: 

………………………………………………………………………………в следния срок:……..  

………………………………………………………………………………в следния срок:……..   

………………………………………………………………………………в следния срок:……..   

 

Срок и прекратяване на договора 

Чл.8. Настоящият договор се сключва за срок от 1 година (12 месеца) и влиза в сила 

от …………… 2017 г. Ако някоя от страните не прекрати настоящия договор, неговият 

срок се удължава с още 1 година (12 месеца).  

 

Прекратяването на настоящия договор може да бъде извършено при връчването на 

3-месечно писмено предизвестие от всяка от страните.  

 

 

Допълнителни разпоредби 

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.  

За неуредените от настоящия договор въпроси се прилагат действащите нормативни 

актове в Република България. 

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.  

 

ЗА ДОСТАВЧИКА:                                            ЗА КУПУВАЧА: 

УПРАВИТЕЛ: ……………………                           УПРАВИТЕЛ: …………………….. 

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


