
 

СПОРАЗУМЕНИЕ 

за прекратяване на Договор № 10 от 19.02.2019 г. за извършване на дейности в ДГТ от 

обект №1916, отдели: 144 „ж“, 144 „л“ и Анекс №1 от 30.12.2019 г. към договор 

№10/19.02.2019 г. 

 Днес – 30.07.2020 г. в гр. Върбица, обл. Шумен, между страните: 

1. ТП „Държавно горско стопанство Върбица“, седалище и адрес на управление: гр.. 

Върбица, обл. Шумен, ул. „Септемврийско въстание“ №133, Булстат 201617412...., 

представлявано от директор ...чл.59 ЗЗЛД... и Ръководител счетоводен отдел – ...чл.59 

ЗЗЛД..., наричани в основния договор и по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 

страна, и от друга - 

2. „Инка“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с. Маломир, обл. Шумен, ул. „В. 

Левски“ №5, ЕИК 12763...., представлявано от Управител – ...чл.59 ЗЗЛД..., наричано 

в основния договор и по-долу - ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящото споразумение, 

като страните се споразумяха за следното: 

 I. На основание чл. 20а, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, във връзка с 

раздел VI. - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, чл. 6.1.2. от Договор № 10 / 19.02.2019 г., 

Заявление с вх. № 1725 от 30.07.2020 г. и Заявление с вх. № 1616 от 20.07.2020 г. при ТП 

ДГС Върбица и Протокол с вх. № 1728 от 30.07.2020 г., страните се съгласиха да прекратят 

по взаимно съгласие сключения между тях Договор № 10 / 19.02.2019 г., с предмет: 

„Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите 

– сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на 

добитата дървесина от годишния план за ползване от 2019 г. от горски насаждения, 

разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС 

Върбица“ от обект №1916, отдели: 144 „ж“, 144 „л“ и Анекс №1 от 30.12.2019 г. към договор 

№10/19.02.2019 г., считано от датата на подписване на настоящото споразумение.  

Мотиви за прекратяване на договора и анеска към него: наличие на обективни 

обстоятелства, изразяващи се в наличие на масивни скали в подотдел 144 „л“, водещи до 

невъзможност за изграждане на извозен път и изпълнение на възложените дейности 

съгласно договора в подотдел 144 „л“. 

 Подотдел 144 „л“ е с общо прогнозно количество от 424 пл.куб.м., дървесен вид – бк, 

дб, гбр, явр, и договорено възнаграждение за услугите сеч, извоз и рампиране на временен 

склад от 11 660.50 лева без ДДС, съгласно Приложение към Анекс №1 – неразделна част от 

Договор № 10 / 19.02.2019 г. До момента са добити и предадени на временен склад 147 пл. 

куб. м. дървесина от подотдел 144 „л“, като е заплатено възнаграждение в размер на 3899,66 

лв.  

 С протокол от 30.07.2020 г. е извършена проверка от нарочна комисия, която е 

констатирала, че са налице, сочените обстоятелства за наличие на масивни скали и 

невъзможност за изграждане на извозен път за извършване на дейностите съгласно договор 

№ 10/19.02.2019 г. и анекс № 1/30.12.2019 г. в подотдел 144 „л“. 



 Установи се, че в останалите подотдели – предмет на договор № 10 / 19.02.2019 г., е 

налице изпълнение, като същите са освидетелствани с протоколи и възнагражденията за 

изпълнение на възложените дейности са заплатени от Възложителя. 

 II. Във връзка с посоченото в предходната т.I. от настоящото споразумение, внесената 

от Изпълнителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1405,05 лева /хиляда 

четиристотин и пет лева и пет стотинки/, следва да бъде възстановена. 

 III. Сумите, посочени в т. II. от настоящото споразумение се възстановяват по банкова 

сметка на Изпълнителя: 

IBAN: ...чл.59 ЗЗЛД..., BIC код: ...чл.59 ЗЗЛД..., Банка: ...чл.59 ЗЗЛД... 

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и 

представлява неразделна част от Договор № 10/ 19.02.2019 г. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...П...      ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...П... 

/...чл.59 ЗЗЛД... – Директор на ТП Върбица/   /...чл.59 ЗЗЛД... / 

      ...П...      Управител на Инка ЕООД 

/...чл.59 ЗЗЛД... – р.л счет. отдел/        

 

 

 

 


