Приложение 7

ДОГОВОР ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТ БИОТОР
ОТ БИОГАЗОВА ЦЕНТРАЛА, с. ГОРНА ЛИПНИЦА

Днес, 20.01.2014 г. в гр. Велико Търново, се сключи настоящият договор за покупкопродажба между:

Борко ЕООД, гр. Велико Търново, ул. Мальовица 4, вх. Г, ап. 2, ЕИК 104632685,
представлявано от управителя Борислав Кирчев Петров с ЕГН 7405261426, наричан
накратко ПРОДАВАЧ, от една страна,

и
ЗП „Пламен Димитров Петров”, гр. Разград, ул. Орел, бл. 5, вх. Б, ап. 11, представлявано
от Пламен Димитров Петров с ЕГН 7508315089, наричан накратко КУПУВАЧ, от друга
страна.
Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. Продавачът се задължава да произведе и продаде на купувача остатъчен продукт
биотор, получен при работата на биогазова централа в с. Горна Липница, общ. Павликени, а
Купувачът се задължава да заплати уговорената между страните цена. Транспортирането на
биотора ще се извършва с цистерна затворен тип с вместимост 15 тона.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. Цената, която Купувачът трябва да заплати, е 23 лева (двадесет и три лева) за тон.
Чл.3. Цената по предходния член се заплаща от Купувача на Продавача, в брой.
Чл.4. Цената по чл. 1 следва да бъде заплатена в срок до 30 дни след доставката на биотора.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.5. Продавачът е длъжен да предаде продукта във вид, количество и качество съгласно
уговореното с Купувача.
Чл.6. Купувачът е длъжен:
- да заплати уговорената цена в размера, по начина и в сроковете, определени в настоящия
договор;
- да получи продукта.
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IV. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.7. При наличието на недостатъци отношенията между страните се уреждат по правилата
на Закона за задълженията и договорите.
Чл.8. Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор,
ако то се дължи на непреодолима сила.
Чл.9. При забава от страна на Купувача при заплащането на уговорената в настоящия
договор сума той дължи неустойка в размер на 10 % (десет процента) от дължимата цена.

V. НЕУСТОЙКИ
Чл. 10. Плащането на неустойките, предвидени в Договора, не лишава изправната страна от
правото й да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на
неустойката.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 11. Всички допълнения и изменения в настоящия Договор се оформят в Анекс,
подписан и от двете страни.
Чл. 12. За неуредените с настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на
гражданското законодателство на Република България.
Чл. 13. Настоящият Договор се подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка от
страните.
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