
ДОГОВОР ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ШАФРАН 

 

Днес ................................, се сключи настоящият договор между: 

 

ФАНТЕ АГРО ЕООД с. Трудовец, обл. София, ул. Христо Ботев №23, ЕИК 203981304, 

представлявано от Васил Иванов Чиков, наричан за краткост КУПУВАЧ 

и 

............................................................................................................................................................................................., 

наричан за краткост ПРОИЗВОДИТЕЛ. 

 

Двете страни се договориха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1 ПРОИЗОДИТЕЛЯТ продава продукция от собствено производство, а КУПУВАЧЪТ  

приема да закупи земеделската продукция, представляваща:  

ШАФРАН, реколта 20…... година 

 

* Изискванията за качество са неотменна част от Договор 

 

II. УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА 

 

Чл. 2 За осъществяване на ДОГОВОРА продукцията от реколта 20…..... година е 

необходимо да отговаря на следните изисквания: 

2.1 Продукцията подлежаща на изкупуване, произведена и доставена по силата на този 

ДОГОВОР е I /първо/ качество удостоверено с предоставяне от страна на 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на международен сертификат за качество по стандарт ISO 3632, издаден 

от лицензирана лаборатория. 

2.2 Окачествяването на продукцията е задължение на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

2.3 Шафрановите стигми да са чисти от всякакви примеси като прах, цветен  прашец, 

листна маса  и други замърсители. 

2.4 Шафрановите стигми  да са само червената част, без жълти, бели, лилави и зелени  

части от растението шафранов минзухар/crocus sativus. 

2.5 Шафрановите стигми трябва да са изсушени до постигане на влага под 10%. 



 /Постига се чрез електрическа сушилня/ дехидратор за около 3 /три/ часа при 

температура 50 ºC/. 

2.6 Шафрана трябва да се съхранява за 30 /тридесет/ дни в изолирана от въздух среда - 

херметически съд, преди изпращане на проби за анализ.  

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 3 Цената, която КУПУВАЧЪТ  се задължава да заплати за доставената продукция е от  

…………. лева за грам за реколта 20... година. 

 

Чл. 4 КУПУВАЧЪТ е длъжен да заплати продукцията, доставена му от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

в  срок до 10/десет/ дни след доставка. 

 

 

                                      IV. СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА 

 

Чл. 5 Страните се договарят доставянето на продукцията да стане в срокове: 

5.1 30 /тридесет/ дни след изсушаване. 

5.2 До 30 /тридесет/ дни след изсушаване и предоставяне на анализ за качество издаден 

от лицензирана лаборатория, съгласно международен стандарт ISO 3632. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 6 КУПУВАЧЪТ има следните права: 

6.1 Да получи продукция, отговаряща на изискванията за качество и количество съгласно 

договора; КУПУВАЧЪТ не е длъжен да приема продукция, която не отговаря на 

качествените изисквания. 

6.2 Да получи продукцията, предмет на договора, в посочените срокове за доставка.  

Чл. 7 КУПУВАЧЪТ се задължава: 

7.1 Да заплати доставената му продукция, отговаряща на критериите за качество, по 

цените и в сроковете, предвидени в този договор. 

Чл. 8 ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ се задължава: 

8.1 Да достави продукция, отговаряща на изискванията за качество и количество 

съгласно договора. 

8.2 Да спазва сроковете за доставка. 



Чл. 9 Права на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: 

9.1 ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ  има право да получи заплащане за доставената продукция по 

цените и в сроковете, предвидени в договора. 

 

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 10 Всяка от страните има право да търси обезщетение за претърпените от нея вреди 

поради неизпълнение на задълженията на другата страна. 

Чл. 11 Договорът влиза в сила от датата на подписване. 

Чл. 12 Възникналите спорове ще бъдат решавани чрез споразумения, а когато това е 

невъзможно – по реда на гражданското и търговско законодателство пред компетентния 

български съд. 

 

 

 

  

Настоящият ДОГОВОР е подписан в два еднакви екземпляра, по един за всяка от 

страните. 

 

 

 

ЗА КУПУВАЧА:              .......................................... 

                               /........................................ /      

 

 

ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:  ............................................                               

           /....................................... / 

 

 

 


