
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ” 

9200, гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север         

             Тел.  0518 42170; 0518 42176,  Е-mail: dgs.provadia@dpshumen.bg 
 

………………………………………………………….. 
 

        Допълнително споразумение 

Към  Договор № 3 от 16.01.2019 г. и допълнително споразумение към него от 

26.06.2019 г. и 27.09.2019 г. 

 

        Днес 28.11.2019 г. в гр. Провадия, между страните: 

 

          1.ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. Варна, 

кв. Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120111, представлявано от 

инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД в качеството му на директор на ТП ДГС 

Провадия и ръководител счетоводен отдел заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, 

наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

         2. „Василев-05” ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание 

чл. 59 от ЗЗЛД а, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от 

Управител заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна: 

         

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

           І. Предмет на споразумението:  

      1.Със Заявление вх. № 1626/20.11.2019 г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят е 

заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз на добитата дървесина до 

временен склад по отношение на подотдел 132 „в“- предмет на договор №3  от 16.01.2019г  

, като са изложени обективни причини , а именно неблагоприятното време и проливните 

дъждове, продължили до края на месец юни, наличие на отточни води, водещо до  

невъзможен достъпа на работниците до обекта, включително липсата на пазар за 

реализацията на дървесината през летните месеци и тенденцията на намалено търсене през 

есенно-зимния сезон,  представляващо безвиновна невъзможност от страна на  Изпълнителя 

за своевременно изпълнение добива и извоза на дървесина в предвидените за това  срокове 

и количества.  

    2. На следващо място, съгласно протокол от 11.11.2019 г. е установено, че по 

отношение подотдел 172 „а“ – предмет на договора един от теренните описи на 

маркираните за сеч дървета не е сортиментиран, в резултат на което е налице разлика между 

количествата дървесина , определена за сеч  по позволително №481580/23.01.2019г  и 

количеството на реално маркираната дървесина в отдела. В този смисъл е извършено 

допълнително сортиментиране на пропуснатия теренен опис и е изготвен нов технологичен 

план и карнет опис за насаждението.  

        3 Предвид горното и с цел запазване качествата на дървесината, поради  бързото й 

похабяване след добива, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и 

договорите, писмо рег.индекс №5496/28.11.2019г. на СИДП ДП Шумен, протокол от 

11.11.2019г, технологичен план и карнет опис за подотдел 172 „а“,  раздел осми, т.8.2. от 

Договор №3/16.01.2019г, в дух на взаимно сътрудничество, без да си дължат взаимни 

престации и плащане на неустойки, и обезщетения за пропуснати ползи, страните се 

съгласиха  на следното изменение на договора , както следва: 

           3.1 В т. 1.3.1 от договора , по отношение на отд. 132 „в“: 

               -срок за сеч и извоз за отд. 132 „в“  до 31.12.2019г. 

           3.2.В т.1.3.2 от договора: 
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             -сортиментите и техните параметри , които следва да се добият, както и дейностите 

по ПЕВ се определят от Възложителя в приложение №2 към настоящия договор и 

определените в приложение №2 към настоящото допълнително споразумение. 

          3.3.В т.2.1. от договора: 

            - Стойността за изпълнение на възложената дейност по ползване на дървесината от 

горски територии – държавна собственост и дейностите по ПЕВ, а именно: „Извършване на 

добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, 

разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата 

дървесина от годишния план за ползване от 2018г., извършване на ПЕВ - чрез изсичане на 

подлес от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в 

района на дейност на ТП „ДГС Провадия“ от обект Обект № 1901, отдели 131в, 132б, 132в, 

133в, 134д, 135в, 140б, 162б, 172а; е 72810.43 /Седемдесет и две хиляди осемстотин и десет 

лева и 43 ст. / лева без ДДС  

         3.4.В т.4.2.15 от договора: 

          -Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални 

количества, както следва:  

ОБЕКТ 

№ 
Отдел, подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 
OБЩО 

I II III IV 

1901 

131в,132б,132в,133в,134д,135в,140б,162б

,172а 0 0 0 1582 1582 

 

       4..Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните 

до окончателното му приключване. 

       5.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, 

Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на 

основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това  приложи 

разпоредбите на гл. V от договора.    

       Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е Приложение №2. 

       Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 3 от 16.01.2019 г. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

подписано и заличено                                          подписано и заличено 

на основание чл. 59 от ЗЗЛД                               на основание чл. 59 от ЗЗЛД                      

инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД    заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

                                                            

 

 подписано и заличено 

 на основание чл. 59 от ЗЗЛД                                                                        

 заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 
 

 
ИС/ХМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Към договор № 3/16.01.2019 г. 
 

Обект 

Отде

л и 

подот

дел 

Дър

весе

н 

вид 

Сортимент 

Прогнозн

о 

количест

во 

дървесин

а 

пл.куб.м. 

Прогнозн

о 

количест

во 

дървесин

а 

простр.м

3 

Достигна

та цена 

лв./пл.м3 

без ДДС 

Достигна

та цена 

лв./пр.м3 

без ДДС 

Обща 

цена. 

лв. без 

ДДС/ 

пл.м3 

Обща 

цена. лв. 

без 

ДДС/ 

пр.м3 

Обща 

цена. лв. 

без ДДС 

1901 131в цр Техн.д-на - 
едра 

53 88   12.60   1113.00 1113.00 

цр Техн.д-на - 
средна 

3 5   12.60   63.00 63.00 

цр Техн.д-на - 
дърва 

115 192   12.60   2415.00 2415.00 

  ПЕВ 
изсичане 
на подлес- 
дка 

19     27.13     515.47 

132б цр Техн.д-на - 
едра 

168 280   12.60   3528.00 3528.00 

бл Техн.д-на - 
едра 

8 13   12.60   168.00 168.00 

цр Техн.д-на - 
средна 

73 122   12.60   1533.00 1533.00 

бл Техн.д-на - 
средна 

14 23   12.60   294.00 294.00 

цр Техн.д-на - 
дърва 

411 685   12.60   8631.00 8631.00 

бл Техн.д-на - 
дърва 

56 93   12.60   1176.00 1176.00 

  ПЕВ 
изсичане 
на подлес- 
дка 

102 170   27.13   4612.10 2767.26 

132в цр Едра трупи 
за бичене 
18-29 

172   21.00   3612.0
0 

  3612.00 

бл Едра трупи 
за бичене 
18-29 

16   21.00   336.00   336.00 

цр Средна 
трупи 15-17 

37   21.00   777.00   777.00 

бл Средна 
трупи 15-17 

13   21.00   273.00   273.00 

цр Дърва за 
горене 

374 680   11.55   7854.00 7854.00 

бл Дърва за 
горене 

91 165   11.55   1911.00 1911.00 

  ПЕВ 
изсичане 
на подлес- 
дка 

87     27.13     2360.31 

133в цр Техн.д-на - 
едра 

15 25   12.60   315.00 315.00 

цр Техн.д-на - 
средна 

19 32   12.60   399.00 399.00 

бл Техн.д-на - 
средна 

8 13   12.60   168.00 168.00 



цр Техн.д-на - 
дърва 

80 133   12.60   1680.00 1680.00 

бл Техн.д-на - 
дърва 

18 30   12.60   378.00 378.00 

  ПЕВ 
изсичане 
на подлес- 
дка 

38     27.13     1030.94 

134д цр Техн.д-на - 
едра 

18 30   12.60   378.00 378.00 

бл Техн.д-на - 
едра 

1 2   12.60   21.00 21.00 

цр Техн.д-на - 
средна 

29 48   12.60   609.00 609.00 

бл Техн.д-на - 
средна 

4 7   12.60   84.00 84.00 

цр Техн.д-на - 
дърва 

74 123   12.60   1554.00 1554.00 

бл Техн.д-на - 
дърва 

9 15   12.60   189.00 189.00 

  ПЕВ 
изсичане 
на подлес- 
дка 

40     27.13     1085.20 

135в 
цр 

Техн.д-на - 
едра 

27 
45   

12.60 
  

567.00 567.00 

бл 
Техн.д-на - 
едра 

1 
2   

12.60 
  

21.00 21.00 

цр 
Техн.д-на - 
средна 

50 
83   

12.60 
  

1050.00 1050.00 

бл 
Техн.д-на - 
средна 

14 
23   

12.60 
  

294.00 294.00 

цр 
Техн.д-на - 
дърва 

146 
243   

12.60 
  

3066.00 3066.00 

бл 
Техн.д-на - 
дърва 

25 
42   

12.60 
  

525.00 525.00 

  

ПЕВ 
изсичане 
на подлес- 
дка 75     27.13     

2034.75 

140б цр Едра трупи 
за бичене 
18-29 

10   21.00   210.00   210.00 

бл Едра трупи 
за бичене 
18-29 

6   21.00   126.00   126.00 

цр Средна 
трупи 15-17 

13   21.00   273.00   273.00 

бл Средна 
трупи 15-17 

8   21.00   168.00   168.00 

цр Дърва за 
горене 

51 93   11.55   1071.00 1071.00 

бл Дърва за 
горене 

30 55   11.55   630.00 630.00 

  ПЕВ 
изсичане 
на подлес- 
дка 

40     27.13     1085.20 

162б цр Техн.д-на - 
едра 

20 33   12.60   420.00 420.00 

цр Техн.д-на - 
средна 

56 93   12.60   1176.00 1176.00 



бл Техн.д-на - 
средна 

14 23   12.60   294.00 294.00 

цр Техн.д-на - 
дърва 

126 210   12.60   2646.00 2646.00 

бл Техн.д-на - 
дърва 

25 42   12.60   525.00 525.00 

  ПЕВ 
изсичане 
на подлес- 
дка 

39     27.13     1058.07 

172а цр Техн.д-на - 
едра 

32 53   12.60   672.00 672.00 

цр Техн.д-на - 
средна 

13 22   12.60   273.00 273.00 

цр Техн.д-на - 
дърва 

252 420   12.60   5292.00 5292.00 

бл Техн.д-на - 
дърва 

9 15   12.60   189.00 189.00 

  ПЕВ 
изсичане 
на подлес- 
дка 

71     27.13     1926.23 

    ВСИЧКО ЗА 
ПОЗИЦИЯТ

А: 

2807 4303         58947.00 

    ПЕВ ОБЩО 511           13863.43 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

подписано и заличено                                          подписано и заличено 

на основание чл. 59 от ЗЗЛД                               на основание чл. 59 от ЗЗЛД                      

инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД    заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

                                                            

 

 подписано и заличено 

 на основание чл. 59 от ЗЗЛД                                                                        

 заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 
 

 
ИС/ХМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


