
 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА“ 

гр. Върбица , ул. „Септемврийско въстание“ №133, тел.(05391) 21-06, e-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg 

 

 

А  Н  Е  К  С   № 2 

 

Към договор № 23 от 25.02.2019 г. за покупко-продажба на стояща дървесина на корен 

по сортиментна ведомост от ГПП за 2019 г. от държавните горски територии на ТП „ДГС 

Върбица“,  в района на дейност на СИДП ДП – гр. Шумен за Обект обект № 1922, подотдел: 

72 „в“, с прогнозно количество 1383 пл.м3 

 

Днес 29.07.2020 г.  в гр. Върбица, между страните: 

1. ТП „ДГС Върбица“ –  гр. Върбица, със седалище и адрес на управление: гр. Върбица, 

ул. „Септемврийско въстание” № 133, община Върбица, област Шумен, регистрирано в Регистър 

БУЛСТАТ към АВ – гр. София, с БУЛСТАТ: 201617412...., представлявано от ….чл.59 от ЗЗЛД…. 

в качеството му на директор на стопанството и ….чл.59 от ЗЗЛД…. – РСО - гл. счетоводител при 

ТП „ДГС Върбица“, наричано в основния договор ПРОДАВАЧ, от една страна  

и   

2. „Инка“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Маломир, общ. Върбица, 

„Левски“ №5, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК-12763...., 

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

договор КУПУВАЧ, от друга страна,  се сключи настоящият анекс за следното: 

На основание чл.20а от ЗЗД, чл. 9.2. от допълнителните разпоредби от договор № 23 от 

25.02.2019 г. за покупко-продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от ГПП 

за 2019 г. от държавните горски територии на ТП „ДГС Върбица“,  чл. 51, ал. 3, изречение първо  

от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 

чл.52, ал.8 и ал.9 от Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, във връзка със  Заявление вх. 

№1615/20.07.2020 г. на  „Инка“ ЕООД, с оглед възникнали обективни причини, свързани с 

приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение 

на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., 

повторно приет на 23 март 2020 г., за ограничаване разпространението на вирусната инфекция, 

породена от „Ковид 19“, както и продължаване през 2020 г., прилагането на мерките, свързани с 

предотвратяване и ограничаване разпространението АЧС и провеждането на ОЛТ в насажденията 

- предмет на основния договор, находящи се на територията на ТП „ДГС Върбица“, се сключи  

настоящият Анекс № 2  към Договора за следното: 

Чл. 1. СТРАНИТЕ с подписване на настоящия Анекс № 2 за 2020 г. се съгласяват и 

приемат, да продължат действието на основния договор за насажденията от ДГТ, стопанисвани и 

управлявани  от ТП „ДГС Върбица“, посочени в Приложение №1 - неразделна част от настоящия 

анекс. 

Чл. 2. СТРАНИТЕ с подписване на настоящия Анекс № 2 за 2020 г. договарят нов краен 

срок на действието на основания  договор, а именно до 18.12.2020 г., като  сроковете за сеч, извоз 

и транспорт за конкретното насаждение са посочени в график към Приложение №2 - неразделна 

част от настоящия анекс. 

Чл. 3. С оглед запазване на общия обем дървесина, договорен между страните за 2020 г., с 

приемане към настоящия Анекс №2 и на новите приложения №1, и №2  се уточнява общото 

прогнозно количество дървесина което следва да се добие от ДГТ за 2020 г., стопанисвани и 

управлявани от ТП „ДГС Върбица“ по основния договор, като същото се определя на 731 пл. м. 

куб.            .....П..... 



Чл. 4. Страните договарят обща прогнозна крайна цена за 2020 г., от 43 896 лв. 

(четиридесет и три хиляди осемстотин деветдесет и шест лева) без вкл. ДДС, при запазване на 

достигнатите при търга единични цени по видове сортименти и дървесни видове, които следва да 

се добият. 

Чл. 5. С оглед извършеното с настоящия анекс изменение  на Приложения №1  и №2 за 

2020 г. и запазване на достигнатите при търга единични цени по видове сортименти и дървесни 

видове, които следва да се добият от ДГТ, страните договарят следния ред на заплащане на същата 

– на три равни авансови вноски, вносими както следва: 

(5.1.)  Купувачът внася по посочената в основаният договор банкова сметка на Продавача 

авансово и в срок  до 10.09.2020 г. сума в размер на не по-малък от 14 632 лв. (четиринадесет 

хиляди шестстотин тридесет и два лева) без ДДС, като в  срока, посочен в графика на 

Приложение №2 от настоящия анекс същият се задължава да добие и транспортира дървесината от 

Обекта в количества и стойности не по-малки от посочените в  Приложение №1. 

(5.2.) Следващата, втора по ред авансова вноска, Купувачът внася по посочената в 

основаният договор банкова сметка на Продавача авансово в срок до 01.10.2020 г. сума в размер 

на не по-малък от 14 632 лв. (четиринадесет хиляди шестстотин тридесет и два лева) без ДДС. 

(5.3.) Следващата трета и последна по ред авансова вноска Купувачът внася по посочената 

в основаният договор банкова сметка на Продавача авансово и в срок  до 01.12.2020г. сума в лева  

без ДДС - 14 632 лв. (четиринадесет хиляди шестстотин тридесет и два лева), явяваща се 

остатъка от общата прогнозна стойност на основния договор, като окончателното разплащане 

между страните се извършава на база действителните  добити крайни количества дървесина. 

Чл. 6. Всички останали клаузи от основния договор се запазват и продължават действието 

си между страните, включително и за договорените санкции и неустойки. 

Чл. 7. Настоящият анекс влиза в сила от датата на  подписването му от страните. 

Настоящият анекс се изготви в два (2) еднообразни и оригинални екземпляра, по един за 

всяка от страните. Неразделна част от този анекс са приложения № 1 и № 2  към него за 2020 г.  

Анексът заедно с приложенията към него са неразделна част от Договор № 23 от 

25.02.2019г. за покупко-продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от ГПП 

за 2019 г. от държавните горски територии на ТП „ДГС Върбица“,  в района на дейност на СИДП 

ДП – гр. Шумен за Обект №1922, подотдел: 72 „в“, с прогнозно количество 1383 пл.м3. 

 

 

 

 

ЗА ПРОДАВАЧА: 1._______П______        ЗА КУПУВАЧА:_____П______   

(…чл.59 от ЗЗЛД… - директор )                             (…чл.59 от ЗЗЛД… - управител) 

    

2._____П______ 

(…чл.59 от ЗЗЛД… - РСО - гл. с-тел) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА“ 

гр. Върбица , ул. „Септемврийско въстание“ №133, тел.(05391) 21-06, e-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1  за 2020 г.   

 към  АНЕКС № 2 към договор № 23 от 25.02.2019 г. за покупко-продажба на стояща дървесина на 

корен по сортиментна ведомост от ГПП за 2019 г. от държавните горски територии на ТП „ДГС 

Върбица“,  в района на дейност на СИДП ДП – гр. Шумен за Обект №1922, подотдел: 72 „в“, с 

прогнозно количество 1383 пл.м3 
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГНОЗНИ ОСТАТЪЧНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО ДЪРВЕСЕН 

ВИД, СОРТИМЕНТ, ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ И ОБЩИ ЦЕНИ  

ОБЕКТ 

№ 

Отдел 

подотдел 

Дървесен 

вид 
Сортимент Мярка 

Остатъчни 

прогнозни 

количества 

дървесина в 

пл. м. куб. 

Остатъчни 

прогнозни 

количества 

дървесина в 

пр. м. куб 

Договорена 

Единична 

цена  в лв. 

без вкл. 

ДДС 

Договорена  

Обща 

остатъчна 

стойност 

в лв без 

ДДС  

 

 

1922 

 

 

72/в 

бук 
Трупи за 

шперплат 
М3 20  107,00 2140,00 

бук 

Трупи за 

бичене над 

50 см 

М3 2  112,00 244,00 

бук 

Трупи за 

бичене над 

30 см 

М3 86  83,00 7138,00 

бук 

Трупи за 

бичене до 

29 см 

М3 4  57,00 228,00 

бук 
Дърва за 

горене 
Пр. М3 333 605 30,00 18150,00 

зимен дъб 
Дърва за 

горене 
Пр. М3 10 18 30,00 540,00 

цер 
Дърва за 

горене 
Пр. М3 1 2 30,00 60,00 

габър 

Трупи за 

бичене над 

50 см 

М3 5  52,00 260,00 

габър 

Трупи за 

бичене над 

30 см 

М3 2  52,00 104,00 

габър ОЗМ М3 74  62,00 4588,00 

габър 
Дърва за 

горене 
Пр. М3 188 342 30,00 10260,00 

Липа 

Трупи за 

бичене до 

29 см 

М3 1  42,00 42,00 

липа 
Дърва за 

горене 
Пр. М3 5 9 18,00 162,00 

ОБЩО ЗА ПОДОТДЕЛ 

72/в 
 731 976  43896,00 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ 1922  731 976  43896,00 

 

ЗА ПРОДАВАЧА: 1.______П_______        ЗА КУПУВАЧА:_____П______   

(…чл.59 от ЗЗЛД… - директор )                             ( …чл.59 от ЗЗЛД… - управител) 

2.______П_____ 

(…чл.59 от ЗЗЛД… - РСО - гл. с-тел) 



 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА“ 

гр. Върбица , ул. „Септемврийско въстание“ №133, тел.(05391) 21-06, e-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  за 2020 г.   

 към АНЕКС № 2 към договор № 23 от 25.02.2019 г. за покупко-продажба на стояща 

дървесина на корен по сортиментна ведомост от ГПП за ползване на 2019 год. от държавните 

горски територии на ТП „ДГС Върбица“, в района на дейност на СИДП ДП – гр. Шумен, за 

Обект № 1922, отдел: 72 “в“, с прогнозно количество 1383 пл.м.3 

 

ГРАФИК ЗА СЕЧ, ИЗВОЗ И ТРАНСПОРТ НА ОСТАТЪЧНОТО КОЛИЧЕСТВО 

ДЪРВЕСИНА В ПЛ. М. КУБ. 
 

ОБЕКТ  Отдел 

подотдел 

Договорен график за сеч, извоз и транспорт Краен срок на  

договора До 

10.09.2020г 

До 01.10.2020г До 18.12.2020г 

1922 72 /в 244 244 243 18.12.2020г 

 

ЗА ПРОДАВАЧА: 1.______П_______        ЗА КУПУВАЧА:_____П______   

(…чл.59 от ЗЗЛД… - директор )                             ( …чл.59 от ЗЗЛД… - управител) 

 

2.______П_____ 

(…чл.59 от ЗЗЛД… - РСО - гл. с-тел) 
 

 

 


