
А Н Е К С № 1 

Към договор №30/10.04.2019 г. за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП 

„ДГС Върбица“ и ООД ”Хема Груп”, за Обект №1925, отдели: 4 „д“, 153 „г” 

 
 

Днес, 11.11.2019 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 

 ООД ”Хема Груп”, с. Божурово, ЕИК-12762……… на Агенция по вписванията, със 

седалище и адрес на управление: с. Божурово, 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 10.04.2019 г., на основание т. 8.2. 

от раздел VIII от същия, във връзка със заповед на РДГ Шумен за забрана на достъпа до 

отдели от ДГТ на ТП „ДГС Върбица“, 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 30.12.2019 г. за насажденията включени в обекта, 

както следва: 

- за отдел: 4 „д“, 153 „г” 

 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 30.12.2019 г.“ за 

насажденията включени в обекта, както следва: 

- за отдел: 4 „д“, 153 „г” 

 

При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, 

Възложителят 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 №30/10.04.2019 година за извършване на дейности в ДГТ, 

сключен между ТП „ДГС Върбица“ и ООД ”Хема Груп”, за Обект №1925, отдели: 4 

„д“, 153 „г”. 
 

 

 

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

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

      

     2….……П…………… 

 /…чл. 59 от ЗЗЛД… / 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение към Анекс №1 

по Договор №30/10.04.2019 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  

1925 

4 д 

бк дърва за горене   пр.м3 105 191 15,50 2960,50 

гбр дърва за горене   пр.м3 12 22 15,50 341,00 

лп техн. дърв. от дърва   пр.м3 50 91 15,50 1410,50 

лп дърва за горене   пр.м3 17 31 15,50 480,50 

трп техн. дърв. от дърва   пр.м3 70 127 15,50 1968,50 

трп дърва за горене   пр.м3 43 78 15,50 1209,00 

ОБЩО ЗА ПОДОТДЕЛ 4 "д"   297 540   8370,00 

153 г 

здб трупи за бичене над 30 см м3 69   28,00 1932,00 

здб трупи за бичене до 29 см м3 314   28,00 8792,00 

здб средна техн.дървесина пр.м3 33 55 15,50 852,50 

здб ОЗМ м3 65   26,00 1690,00 

здб дърва за горене пр.м3 458 833 15,50 12911,50 

цр трупи за бичене до 29 см м3 4   28,00 112,00 

цр дърва за горене пр.м3 2 4 15,50 62,00 

бк трупи за бичене до 29 см м3 7   28,00 196,00 

бк средна техн.дървесина пр.м3 2 3 15,50 46,50 

бк дърва за горене пр.м3 67 122 15,50 1891,00 

гбр трупи за бичене до 29 см м3 6   28,00 168,00 

гбр техн. от дърва пр.м3 9 16 15,50 248,00 

ОБЩО ЗА ПОДОТДЕЛ 153 "г"   1036 1033   28901,50 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ №1925   1333 1573   37271,50 

 

 

Забележка: Сортиментите, които следва да се добият с размери съгласно БДС: 

       

Сортименти Дължина - см Диаметър - см     

Трупи шперплат 200 -250 над 24     

Трупи фурнир 220 над 35     

Трупи траверси 200 - 250 над 35     

Трупи за бичене над 50 200 - 250 над 50     

Трупи за бичене над 30 200 - 250 над 30 до 50     

Трупи за бичене до 29  200 - 250 над 18 до 30     

Средна технологична  100 - 200 до 18     

Дребна технологична 100 - 200 до 9     

ОЗМ 200 - 250 над 18     

Дърва за горене 100 - 200 до 18     

       

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:               ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Хема Груп“ - ООД 



       

 

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

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

      

     2….……П…………… 

 /…чл. 59 от ЗЗЛД… / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


