
АНЕКС 
К Ъ М  Д О Г О В О Р  

№ 13/25.04.2018 г. 

за извършване на дейности в ДГТ от Обект №1804, отдели 15б, 54б, 181е,  

183д, 190и, 205б и 205г 

 

Днес 18.01.2019 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.Живко Драгомиров Живков, в качеството му 

на директор на ТП ДГС Провадия и Марин Жеков Маринов – р-л счетов. отдел,  наричано 

по-нататък за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

2„Василев-05“ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, община 

Провадия, област Варна, регистрирано в Търговския регистър към АВ, с ЕИК:103958070, 

представлявано от Румен Милков Василев,  в качеството му на управител, наричано по-долу 

за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОСНО СЕЧТА: 

            І.Предмет на споразумението:  

1.1. В отдел 54-б, предмет на Договор № 13/25.04.2018 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 дърва, дърв.вид акация - 111 пл.м3, с договорена цена за извършване на 

услугата за подотдела в размер общо на 2053,50 лева без ДДС. 

        Към момента за Възложителя възниква необходимост да бъдат добити сортименти 

различни от предвидените за добив по отношение на подотдел 54-б, предмет на договора, 

с  прогнозно количество, както следва: средна – минни подпори, дървесен вид акация, 15 

пл. куб. м., дребна – мертеци, дървесен вид акация 15 пл. куб. м., при цена за добив в 

размер на 20,50 лв./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 обща цена за подотдела в размер на 2113,50 лева без ДДС. 

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

83/15.01.2019г. при ТП ДГС Провадия, страните в дух на взаимно сътрудничество се 

съгласиха на следното изменение на Договор № 13/25.04.2018 г.: 
         -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 № 1804 – в отдели 15б, 54б, 181е, 183д, 190и, 205б и 205г; на I и 

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 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 2018 г., извършване на 

дейности по ПЕВ чрез изсичане на подлес, 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. 
    -В раздел ІІ, т.2.2. Стойността за изпълнение на възложената дейност по ползване на 

дървесината от горски територии – държавна собственост и дейностите по ПЕВ и ОМН, 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 2018 г., 



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

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

района на дейност на ТП „ДГС Провадия“ от обект №1804, отдели 15б, 54б, 181е, 183д, 

190и, 205б и 205г; е 31871,28 лв (тридесет и една хиляди осемстотин седемдесет и един лева 

и 28 ст.). 

1.2.Общото прогнозно количество дървесина за добив и стойността на Договор № 

13/25.04.2018 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. 

 Анексът влиза в сила от: 18.01.2019 г. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Директор ТП ДГС Провадия                             Управител 

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 

                                                            

 

 Р-л счет. отдел 

 подписано и заличено 

 на основание чл. 59 от ЗЗЛД                                                                        

 заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 
 

 

 
ИС/АЯ 

 

 


