
А Н Е К С № 1 

Към договор №55/28.06.2019 година за покупко-продажба на прогнозни количества 

добита дървесина по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на 

дървесина за 2019 г. от ДГТ, сключен между ТП „ДГС Върбица“ и ООД „Хема груп”, 

за Обект №1930 

 
 

Днес, 19.12.2019 година, в гр. Върбица между: 

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

представлявано от инж. Муса Кязъм в качеството му на директор на стопанството и 

Цветелина Добрева Христова – Р-л счет. отдел – Гл. счетоводител, наричани по основния 

договор ПРОДАВАЧ 

и 

2. ООД ”Хема Груп”, с. Божурово, ЕИК - 127623250 на Агенция по вписванията, 

със седалище и адрес на управление: с. Божурово, общ. Върбица, обл. Шумен, ул. “Камчия” 

№26, представлявано от Мустафа Мустафов, в качеството му на управител и наричан за 

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

Съконтрагентите по основния договор, сключен на 28.06.2019 г., на основание т. 8.2. 

от раздел VIII от същия, внасят следните промени по клаузите на горепосочения договор: 

I. Изменя се редакцията на т. 1.5. от раздел I, като същата добива следната 

формулировка: 

„1.5. Крайният срок на действие на договора е до 30.06.2020 г.“ 
 

При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Купувача, 

Продавачът 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 №55/28.06.2019 година за покупко-продажба на прогнозни 

количества добита дървесина по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на 

дървесина за 2019 г. от ДГТ, сключен между ТП „ДГС Върбица“ и ООД „Хема груп”, за 

Обект №1930. 

 

 

 

 

ЗА ПРОДАВАЧА: 1. ……П……………  ЗА КУПУВАЧА:………П………… 

          /инж. М. Кязъм/     /Мустафа Мустафов/ 

      

     2….……П…………… 

 /Цветелина Христова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение към Анекс №1  

по дог. №55/28.06.2019 г. на Хема Груп ООД, за Обект 1930 

Обект 
дървесен 

вид 
Сортимент Мярка Количество  

Достигната 

цена 

Обща 

цена в лв.  
1

9
3

0
 

здб Трупи за бичеен над 30 см м3 9 171,00 1539 

здб Трупи за бичене до 29 см м3 129 150,00 19350 

бк Трупи за бичене до 29 см м3 2 85,00 170 

гбр Трупи за бичене до 29 см м3 6 70,00 420 

бб Трупи за бичеен над 30 см м3 1 107,00 107 

бб Трупи за бичене до 29 см м3 76 90,00 6840 

бб Трупи за бичене до 29 см м3 2,28 90,00 205,2 

чб Трупи за бичеен над 30 см м3 2,13 90,00 191,7 

чб Трупи за бичене до 29 см м3 8,59 80,00 687,2 

ОБЩО ЗА ОБЕКТА:   236   29510,1 

       ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………..П……………..   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Хема груп“ ООД 

 
      

     ИНЖ. МУСА КЯЗЪМ                                              
Управител: …………П…………. 

 Директор на ТП „ДГС Върбица“                               /Мустафа Мустафов/ 
  

        


