
АНЕКС 
К Ъ М  Д О Г О В О Р  

№ 14/22.05.2020 г 

за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 2007, отдели 164а, 164б, 166а, 166д, 202а, 202б, 

203м, 214в 

 

Днес 10.07.2020 г., в гр. Провадия, обл. Варна, между: 

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

кв.Север, ЕИК: 2016174120111, представлявано от инж. заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД, 

в качеството му на директор на ТП ДГС Провадия и заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД – 

р-л счетов. отдел,  наричано по-нататък за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

2.„Зелени балкани Провадия“ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. заличено 

съгласно чл. 59 от ЗЗЛД, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с 

Булстат/ЕИК: заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от заличено съгласно чл. 59 

от ЗЗЛД,  в качеството му на управител, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

КЪМ ДОГОВОР № 14/22.05.2020 г.: 

            І. Предмет на споразумението:  

1.1. В отдел 164-б, предмет на Договор №14/22.05.2020 г. е предвидено да се 

извърши сеч и извоз на маркирана дървесина по сортименти и техните параметри, 

определени в Приложение №2 , неразделна част от договора, както следва: технологична 

дървесина едра, дърв.вид цер - 96 пл.м3; технологична дървесина едра, дърв.вид бл - 15 

пл.м3; технологична дървесина средна, дърв.вид цер - 11 пл.м3; технологична дървесина 

средна, дърв.вид бл - 3 пл.м3; технологична дървесина - дърва - дърв.вид цер - 317 пл.м3; 

технологична дървесина дърва - дърв.вид благун - 87 пл.м3, с договорена цена за 

извършване на услугата за подотдела в размер общо на 11100,60 лева без ДДС. 

        Към момента за Възложителя възниква необходимост да бъдат добити 

сортименти различни от предвидените за добив по отношение на подотдел 164-б, с  

прогнозно количество, както следва: технологична дървесина едра, дърв.вид цер - 93 

пл.м3; технологична дървесина едра, дърв.вид бл - 13 пл.м3; технологична дървесина 

средна, дърв.вид цер - 11 пл.м3; технологична дървесина средна, дърв.вид бл - 3 пл.м3; 

технологична дървесина - дърва - дърв.вид цер - 317 пл.м3; технологична дървесина 

дърва - дърв.вид благун - 87 пл.м3, едра - трупи за бичене от 18 до 29 см – дърв. вид цер 

– 3 пл.куб.м.; едра - трупи за бичене от 18 до 29 см – дърв. вид бл – 2 пл.куб.м., при цена 

за добив в размер на 21,00лева/пл.куб.м. без ДДС; определена  на база процентното 

съотношение между договорената крайна цена и определената от ТП ДГС Провадия 

пределна цена за съответния обект и приложена план сметка за добив на дървесина по 

сортименти за съответният вид сеч за 2020г към настоящия анекс, при  обща цена за 

подотдела в размер на 11100,60 лева без ДДС. 

     

         1.2.Във връзка с горното и на основание раздел VІІІ, т.8.2, Рапорт с вх.№ 

978/09.07.2020г., при ТП ДГС Провадия и план сметка за добив на дървесина по 

сортименти за съответният вид сеч за 2020г, страните в дух на взаимно сътрудничество 

се съгласиха на следното изменение на Договор №14/22.05.2020г.: 
         -В раздел І, т.1.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 

дейността по ползване на дървесина в горски насаждения, намиращи се в горски територии – 



държавна собственост, от Обект №2007 – в отдели 164а, 164б, 166а, 166д, 202а, 202б, 203м, 214в 

на II ГСУ в района на дейност на ТП „ДГС Провадия”, с предмет на изпълнение: „Извършване 

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

сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад  на 

добитата дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2020  год. и 

извършване на дейности по ПЕВ чрез изсичане на подлес и ОМН-осветление, от 

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

района на дейност на ТП ДГС Провадия.“, съгласно Приложение №2 , неразделна част 

от настоящото допълнително споразумение. 
        1.5.Извършената промяна в Приложение №2 по отношение определените за сеч сортименти 

за подотдел 164-б не води до такава в договорената в раздел ІІ, т.2.1 стойност за изпълнение на 

възложената дейност по ползване на дървесината от горски територии – държавна собственост и 

дейностите по ПЕВ. 

1.3.Общото прогнозно количество дървесина за добив и стойността на Договор 

№14/22.05.2020 г.  са съгласно Приложение №2, неразделна част от настоящия анекс. 

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и важат между 

страните до окончателното му приключване. 
Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, 

по един за всяка от страните. 

Неразделна част от настоящия анекс- Приложение №2 и план сметки за добив на 

дървесина по сортименти за съответният вид сеч за 2020г. 

 Анексът влиза в сила от: 10.07.2020 г. 

 

 

 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: подписано и заличено                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: подписано и заличено 

                                     съгласно чл. 59 от ЗЗЛД                                            съгласно чл. 59 от ЗЗЛД 

Директор ТП ДГС Провадия                             Управител  

инж. заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД                заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД 

 

подписано и заличено  
РСО – гл. счетоводител                                                                            

заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
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166а цр Техн.д-на - едра 70 117   12.60   1474.20 1474.20 

бл Техн.д-на - едра 2 3   12.60   37.80 37.80 

цр Техн.д-на - средна 40 67   12.60   844.20 844.20 

бл Техн.д-на - средна 15 25   12.60   315.00 315.00 

цр Техн.д-на - дърва 188 313   12.60   3943.80 3943.80 

бл Техн.д-на - дърва 28 47   12.60   592.20 592.20 

166д цр Техн.д-на - едра 12 20   12.60   252.00 252.00 

цр Техн.д-на - средна 9 15   12.60   189.00 189.00 

бл Техн.д-на - средна 3 5   12.60   63.00 63.00 

цр Техн.д-на - дърва 46 77   12.60   970.20 970.20 

бл Техн.д-на - дърва 12 20   12.60   252.00 252.00 

202а цр Техн.д-на - едра 7 12   12.60   151.20 151.20 

бк Техн.д-на - едра 5 8   12.60   100.80 100.80 

бл Техн.д-на - едра 6 10   12.60   126.00 126.00 

бл Техн.д-на - средна 1 2   12.60   25.20 25.20 

бк Техн.д-на - средна 1 2   12.60   25.20 25.20 

цр Техн.д-на - дърва 12 20   12.60   252.00 252.00 

бл Техн.д-на - дърва 30 50   12.60   630.00 630.00 

бк Техн.д-на - дърва 18 30   12.60   378.00 378.00 

гбр Техн.д-на - дърва 18 30   12.60   378.00 378.00 

  ПЕВ изсичане на 
подлес- дка 

10     34.39     343.90 

202б цр Техн.д-на - едра 320 533   12.60   6715.80 6715.80 

бл Техн.д-на - едра 51 85   12.60   1071.00 1071.00 

цр Техн.д-на - средна 20 33   12.60   415.80 415.80 

бл Техн.д-на - средна 13 22   12.60   277.20 277.20 

цр Техн.д-на - дърва 668 1113   12.60   14023.80 14023.80 

бл Техн.д-на - дърва 207 345   12.60   4347.00 4347.00 

бк Техн.д-на - дърва 21 35   12.60   441.00 441.00 

  ПЕВ изсичане на 
подлес- дка 

118     34.39     4058.02 

203м цр Техн.д-на - едра 107 178   12.60   2242.80 2242.80 

бл Техн.д-на - едра 26 43   12.60   541.80 541.80 

цр Техн.д-на - средна 1 2   12.60   25.20 25.20 

бл Техн.д-на - средна 3 5   12.60   63.00 63.00 

цр Техн.д-на - дърва 856 1427   12.60   17980.20 17980.20 

бл Техн.д-на - дърва 169 282   12.60   3553.20 3553.20 

164а цр Техн.д-на - едра 35 58   12.60   730.80 730.80 

бл Техн.д-на - едра 3 5   12.60   63.00 63.00 



цр Техн.д-на - средна 6 10   12.60   126.00 126.00 

цр Дърва за горене 200 363   11.55   4192.65 4192.65 

бл Дърва за горене 61 110   11.55   1270.50 1270.50 

164б 
цр 

Едра трупи 18-29 
см 

3 
  21.00 

  63.0
0  

  63.00 

бл 
Едра трупи 18-29 
см 

2 
  21.00 

  42.0
0  

  42.00 

цр Техн.д-на - едра 93 155   12.60   1953.00 1953.00 

бл Техн.д-на - едра 13 22   12.60   273.00 273.00 

цр Техн.д-на - средна 11 18   12.60   226.80 226.80 

бл Техн.д-на - средна 3 5   12.60   63.00 63.00 

цр Техн.д-на - дърва 317 528   12.60   6652.80 6652.80 

бл Техн.д-на - дърва 87 145   12.60   1827.00 1827.00 

214в цр Техн.д-на - едра 8 13   12.60   163.80 163.80 

цр Техн.д-на - средна 25 42   12.60   529.20 529.20 

цр Техн.д-на - дърва 54 90   12.60   1134.00 1134.00 

здб Техн.д-на - дърва 4 7   12.60   88.20 88.20 

  
ПЕВ изсичане на 
подлес- дка 

47     34.39     1616.33 

    ВСИЧКО ЗА 
ОБЕКТА: 

3910 6547     105.
00  

81991.35 82096.35 

    ПЕВ и ОМН 
ОБЩО 

175           6018.25 

 

 

 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: подписано и заличено                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: подписано и заличено 

                                     съгласно чл. 59 от ЗЗЛД                                            съгласно чл. 59 от ЗЗЛД 

Директор ТП ДГС Провадия                             Управител  

инж. заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД                заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД 

 

подписано и заличено  
РСО – гл. счетоводител                                                                            

заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД 

 


