
АНЕКС 
К Ъ М  Д О Г О В О Р  

№2/10.01.2020 г 

за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 2003, отдели 192г, 193г, 211г, 163в, 165в, 165г, 166е, 

204д, 206г, 123г, 123е, 191в, 191г  

 

Днес 14.01.2020 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, област Варна, 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 

№2/10.01.2020г: 

            І.Предмет на споразумението:  

1.1. В отдел 123-е, предмет на Договор №2/10.01.2020 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 - 112 

пл.м3; технологична дървесина едра, дърв.вид бл - 8 пл.м3; технологична дървесина средна, 

дърв.вид цер - 119 пл.м3; технологична дървесина средна, дърв.вид бл -35 пл.м3;  

технологична дървесина дърва, дърв.вид цр -441 пл.м3; технологична дървесина дърва, дърв.вид 

бл -86 пл.м3, извършване на на дейности по ПЕВ- изсичане на подлес на площ от 40 дка с 

договорена цена за извършване на услугата за подотдела в размер общо на 79 912,43 лева без ДДС. 

Към момента за Възложителя възниква необходимост да бъдат добити сортименти 

различни от предвидените за добив по отношение на подотдел 123-е, с  прогнозно количество, 

както следва: технологична дървесина едра, дърв.вид цер - 112 пл.м3; технологична дървесина 

едра, дърв.вид бл - 8 пл.м3; технологична дървесина средна, дърв.вид цер - 119 пл.м3; 

технологична дървесина средна, дърв.вид бл -35 пл.м3; дърва за горене, дърв.вид цр -441 пл.м3 , 

при процент на плътност 0,55 %; дърва за горене, дърв.вид бл -86 пл.м3,  при процент на плътност 

0,55 %, извършване на на дейности по ПЕВ- изсичане на подлес на площ от 40 дка с договорена 

цена за извършване на услугата за подотдела в размер общо на 79 912,43 лева без ДДС. 

       1.2.Във връзка с горното и на основание раздел VІІІ, т.8.2 от настоящия договор, 

разпоредбите на Наредба №6 от 07.10.2019г за изискванията и контрола върху дървесината , която 

се използва за битово отопление (Обн. - ДВ, бр. 81 от 15.10.2019 г., в сила от 15.10.2019 г) и с оглед 

своевременното снабдяване с дърва за огрев за отоплителен сезон 2020/2021 година на 

правоимащите лица по чл.193 от Закона за горите, страните в дух на взаимно сътрудничество се 

съгласиха на следното изменение на Приложение №2 към Договор №2/10.01.2020 г.: 
         -В раздел І, т.1.3.2 Сортиментите и техните параметри, които следва да се добият, както и 

дейностите по ПЕВ и ОМН се определят от Възложителя в приложение № 2 неразделна част от 

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

123-е 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 №2/10.01.2020 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  

 Анексът влиза в сила от:14.01.2020 г. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
Директор ТП ДГС Провадия                                         Управител 

/подписано и заличено/                                                  /подписано и заличено/ 

(инж. заличено, съгласно чл. 59 от ЗЗЛД)                   (заличено, съгласно чл. 59 от ЗЗЛД) 

                                                                                       

Р-тел счетоводен отдел ТП ДГС Провадия 

/подписано и заличено/ 

(заличено, съгласно чл. 59 от ЗЗЛД) 

 

 

 

 

 

ХM/ИС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


