
 
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   № 1 

 

към договор №4 от 15.01.2020 г. за извършване на дейности в ДГТ от обект 

№2006, отдели/подотдели: 137 „а“ , 137 „в“ , 137 „р“ , 178 „а“ , 179 „д“    

 

Днес 21.12.2020 г.  в гр. Върбица, между страните: 

1. ТП „ДГС 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: 2016174120076, представлявано от инж. …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 ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 

една страна  

и   

2. „Ера“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Тушовица, мест. „Дермен 

янъ“ №1, община Върбица, област Шумен, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. 

София, с ЕИК: 127566237, представлявано от управителя – …чл. 59 от ЗЗЛД…, наричано в 

основния договор ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  се сключи настоящият анекс за 

следното: 
На основание чл. 20а от ЗЗД, т. 8.2 към заключителни разпоредби на договор № 4 от 

15.01.2020 г. за извършване на дейности в ДГТ от обект № 2006, отдели/подотдели: 137 „а“, 

137 „в“ , 137 „р“ , 178 „а“ , 179 „д“ 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“, и обявената в страната епидемична обстановка 

по решение на Минестерския съвет, се сключи  настоящият Анекс № 1 към Договора за 

следното: 

Чл. 1. СТРАНИТЕ с подписване на настоящия Анекс № 1 за 2021 г. се съгласяват и 

приемат, да продължат действието на основния договор с предмет „Извършване на добив на 

дървесина, съгласно Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на 

сортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад, товарене, транспорт и 

претоварване на добитата дървесина до  ТИР станция, от ГПП на дървесина за 2020 г. от 

горските насаждения, разположени в ГТ - държавна собственост, в района на дейност на ТП 

„ДГС Върбица“ от обект №2006 по отношение на отдели/подотдели: 137 „а“, 137 „в“ , 137 

„р“ , 178 „а“ , 179 „д“ 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 № 1 за 2021 г. договарят нов 

краен срок на действието на основания  договор, а именно до 18.06.2021 г., като срокът за 

товарене, транспорт до ТИР станция и претоварване за конкретното насаждение е посочен в 

график към Приложение № 2 - неразделна част от настоящия анекс.   

Чл. 3. С оглед запазване на общия обем дейности по основния договор между 

страните за 2021 г., с приемане настоящия Анекс № 1 и на новите приложения № 1, и № 2,  

се уточнява общото количество дървесина в размер на 100.64 пл. м. куб, което следва да се 

товари от временен склад в отдели/подотдели: 137 „а“, 137 „в“ , 137 „р“ транспортира и 

претовари до ТИР станция, за 2021 г., съгласно приложение № 1 към настоящия анекс.   



 

Чл. 4. Страните договарят обща стойност за изпълнение на възложената дейност по 

ползване на дървесина от ДГТ, с предмет „Извършване на добив на дървесина, съгласно  

Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз, 

рампиране до временен склад, товарене, транспорт и претоварване на добитата дървесина до  

ТИР станция, от ГПП на дървесина за 2020 г. от горските насаждения, разположени в ГТ-

държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Върбица“ от обект №2006, в размер 

на  1991.33 лв. /хиляда деветстотин деветдесет и един лв. и 33 ст. / без вкл. ДДС, при 

запазване на достигнатите при търга единични цени за услугата товарене, транспортиране до 

ТИР станция и претоварване. 

Чл. 5. Всички останали клаузи от основния договор се запазват и продължават 

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

Чл. 6. 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 2021 г.  

Анексът заедно с приложенията към него са неразделна част от Договор №4 от 

15.01.2020 г. за извършване на дейности в ДГТ от обект №2006, отдел/подотдел: 137 „а“ , 137 

„в“ , 137 „р“ , 178 „а“ , 179 „д“ ; 

 

 

 

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

   (….чл. 59 от ЗЗЛД….)         (….чл. 59 от ЗЗЛД….)          

2…….П…….. 

(….чл. 59 от ЗЗЛД….)       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА“ 

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

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  за 2021 г.   

 към  АНЕКС № 1 към Договор №4 от 15.01.2020 г. за извършване на дейности в ДГТ 

от обект №2006, отдели/подотдели: 137 „а“ , 137 „в“ , 137 „р“ , 178 „а“ , 179 „д“ ;  

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОБИТИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО ДЪРВЕСЕН ВИД, 

СОРТИМЕНТ, ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА ПОДВОЗ, ТОВАРЕНЕ И ПРЕТОВАРВАНЕ НА 

ТИР СТАНЦИЯ, ОБЩА СТОЙНОСТ  

 

ОБЕКТ 
Отдел, 

подотдел: 

Дървесен 

вид 
Сортимент 

мерна 

единица 

Добито 

количество 

дървесина 

на ВС - 

пл.м3 

Добито 

количество 

дървесина 

на ВС - 

пр.м3 

Договорена 

пределна 

цена за 

подвоз, 

товарене и 

претоварване, 

лв./м3 без 

ДДС 

Обща 

стойност 

лв. без 

ДДС 

№
2

0
0

6
 

137 "а" 

бб Трупи за бичене до 29 см м3 9.92   17.50 173.60 

бб Средна техн. дървесина  пр.м3 70.2 117 12.00 1404.00 

бб Дърва за горене пр.м3 12.65 23 12.00 276.00 

ОБЩО ЗА ПОДОТДЕЛ 137 "а"   92.77 140   1853.60 

137 "в" 
бб Трупи за бичене до 29 см м3 3.43 - 17.50 60.03 

ОБЩО ЗА ПОДОТДЕЛ 137 "в"   3.43 0   60.03 

137 "р" 

бб Трупи за бичене до 29 см м3 4.44 - 17.50 77.70 

ОБЩО ЗА ПОДОТДЕЛ 137 "р"   4.44 0   77.70 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ №2006   100.64 140   1991.33 

 

 

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

   (….чл. 59 от ЗЗЛД….)         (….чл. 59 от ЗЗЛД….)          

2…….П…….. 

(….чл. 59 от ЗЗЛД….)       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА“ 

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

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  за 2021 г.   

 към  АНЕКС № 1 към Договор №4 от 15.01.2020 г. за извършване на дейности в ДГТ от 

обект №2006, отдели/подотдели: 137 „а“ , 137 „в“ , 137 „р“ , 178 „а“ , 179 „д“ .   

 

ГРАФИК ЗА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТ ДО ТИР СТАНЦИЯ И ПРЕТОВАРВАНЕ НА 

ДЪРВЕСИНА В ПЛ. М. КУБ. 

 

ОБЕКТ  Отдел,  

подотдел 

Договорен график по тримесечия ОБЩО 

До 18.03.2021  До 18.06.2021 

2006 137 „а“ ,  

137 „в“ , 137 „р“  

40.25 пл. м3 

  

60.39 пл. м3 

  

100.64 пл. м3 

 

 

 

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

   (….чл. 59 от ЗЗЛД….)         (….чл. 59 от ЗЗЛД….)          

2…….П…….. 

(….чл. 59 от ЗЗЛД….)       
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