
А Н Е К С № 1 

Към договор №28/10.04.2019 година за извършване на дейности в ДГТ, сключен 

между ТП „ДГС Върбица“ и ЕООД ”Герила 2012”, за Обект №1923, подотдели: 4 

,,а‘‘ , 4 „к“ , 14 „е“ , 14 „ж“   

 
 

Днес  29.11.2019 година, в гр. Върбица между: 

ТП „ДГС Върбица“, гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ №133, 

представлявано от инж. …чл. 59 от ЗЗЛД… в качеството му на директор на стопанството 

и …чл. 59 от ЗЗЛД…– Р-л счет. отдел – Гл. счетоводител, наричани по основния договор 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

 ЕООД ”Герила 2012”, гр. Върбица, ЕИК – 20212….. на Агенция по вписванията, 

със седалище и адрес на управление: гр. Върбица, общ. Върбица, обл. Шумен, ул. …чл. 

59 от ЗЗЛД…, представлявано от …чл. 59 от ЗЗЛД…, в качеството му на управител и 

наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, се подписа настоящия анекс за следното: 

Съконтрагентите по основния договор, сключен на 10.04.2019г., на основание т. 

8.2. от раздел IX от същия, внасят следните промени по клаузите на горепосочения 

договор: 

 І. Изменя се редакцията на т. 1.3.1. от раздел I, като същата добива следната 

формулировка: 

„1.3.1. Срок за сеч и извоз до 31.07.2020 г. за насажденията включени в обекта, 

както следва: 

- за подотдели: 4 „а“ , 4 „к“ , 14 „е“   

 ІІ. Изменя се редакцията на т. 1.3.3. от раздел I, като същата добива следната 

формулировка: 

„1.3.3. Крайният срок на действие на договора е до 31.07.2020 г. за 

насажденията включени в обекта, както следва: 

- за подотдели: 4 „а“ , 4 „к“ , 14 „е“   

При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на 

Изпълнителя, Възложителя има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие 

действието на договора и настоящия анекс, както и да приложи разпоредбите на раздели 

V и VI от договора. 

 

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са 

неразделна част от договор  №28/10.04.2019 година за извършване на дейности в  

ДГТ, сключен между ТП „ДГС Върбица“ и ЕООД ”Герила 2012”, за Обект №1923, 

подотдели: 4 ,,а“ , 4 „к“ , 14 „е“ , 14 „ж“ 

 

 

 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 1. ……П……………..  ИЗПЪЛНИТЕЛ:………П………… 

         /…чл. 59 от ЗЗЛД…/    /…чл. 59 от ЗЗЛД…/ 

      

     2….……П…………… 

 /…чл. 59 от ЗЗЛД…/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение към Анекс №1 

по Договор №28/10.04.2019 г. 

ОБЕКТ 
Отдел и 

подотдел 

Дървесен 

вид 
Сортимент Мярка 

Прогнозно 

количество 

дървесина 

пл.куб.м. 

Прогнозно 

количество 

дървесина 

пр.куб.м. 

Единична 

цена за 

услугата 

сеч и извоз 

до вр. 

склад 

лв./м3 без 

ДДС 

Обща 

стойност, 

лв. без 

ДДС  

1923 

4 а  

б.б Трупи за бичене над 30 см м3 4   28,00 112,00 

б.б Трупи за бичене до 29 см м3 76   28,00 2128,00 

б.б Средна тех. дървесина   пр.м3 22 37 15,50 573,50 

ч.б. Трупи за бичене над 30 см м3 4   28,00 112,00 

ч.б. Трупи за бичене до 29 см м3 3   28,00 84,00 

ч.б. Средна тех. дървесина   пр.м3 2 3 15,50 46,50 

здг Трупи за бичене до 29 см м3 25   28,00 700,00 

здг Средна тех. дървесина   пр.м3 8 13 15,50 201,50 

здг Дърва за горене   пр.м3 4 7 15,50 108,50 

бк Дърва за горене   пр.м3 78 142 15,50 2201,00 

гбр Дърва за горене   пр.м3 55 100 15,50 1550,00 

трп Техн. дърв. от дърва    пр.м3 35 64 15,50 992,00 

ОБЩО ЗА ПОДОТДЕЛ 4 "а"   316 366   8809,00 

4 к 

б.б Трупи за бичене над 30 см м3 4   28,00 112,00 

б.б Трупи за бичене до 29 см м3 30   28,00 840,00 

б.б Средна тех. дървесина   пр.м3 10 17 15,50 263,50 

б.б Дърва за горене   пр.м3 1 2 15,50 31,00 

ч.б. Трупи за бичене над 30 см м3 4   28,00 112,00 

ч.б. Трупи за бичене до 29 см м3 16   28,00 448,00 

ч.б. Средна тех. дървесина   пр.м3 5 8 15,50 124,00 

ч.б. Дърва за горене   пр.м3 1 2 15,50 31,00 

бк Дърва за горене   пр.м3 301 547 15,50 8478,50 

др.шир Дърва за горене   пр.м3 40 73 15,50 1131,50 

ОБЩО ЗА ПОДОТДЕЛ 4 "к"   412 649   11571,50 

14 е  

дб Трупи за бичене над 30 см м3 10   28,00 280,00 

дб Дърва за горене   пр.м3 11 20 15,50 310,00 

бк Трупи за бичене до 29 см м3 6   28,00 168,00 

бк ОЗМ м3 25   26,00 650,00 

бк Дърва за горене   пр.м3 37 67 15,50 1038,50 

гбр Дърва за горене   пр.м3 2 4 15,50 62,00 

лп Трупи за бичене над 30 см м3 2   28,00 56,00 

лп Трупи за бичене до 29 см м3 6   28,00 168,00 

лп Средна тех. дървесина   пр.м3 1 2 15,50 31,00 

ОБЩО ЗА ПОДОТДЕЛ 14 "e "   100 93   2763,50 

  ОБЩО ЗА ОБЕКТ №1923   828 1108   23144,00 

 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 1. ……П……………..  ИЗПЪЛНИТЕЛ:………П………… 

         /…чл. 59 от ЗЗЛД…/    /…чл. 59 от ЗЗЛД…/ 

      

     2….……П…………… 

 /…чл. 59 от ЗЗЛД…/ 
 


