МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
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 № 55/17.09.2021 год. за извършване на дейности в ДГТ от Обект
№2133, подотдел: 180 „ф1“;
Днес 31.12.2021 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. Росен
Стефанов Русинов 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. „Трансфорес - 74“ ЕООД, ЕИК: 127632192, със седалище и адрес на управление: с.
Крайгорци, общ. Върбица, ул. „Георги Димитров“ №16, представлявано от Х.О.Х. в
качеството му на управител, наричано в основния договор ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
се сключи настоящият анекс №1, за следното:
На основание чл. 20а от ЗЗД, т. 8.2 към заключителните разпоредби на договор №
55/17.09.2021 год. за извършване на дейности в ДГТ от Обект №2133, подотдел: 180 „ф1“, чл.
52, ал. 8 и ал. 9 от Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, във връзка със Заявление
вх. № 2614/13.12.2021 г. на „Трансфорес – 74“ ЕООД, се сключи настоящият Анекс № 1 към
Договора за следното:
Чл. 1. СТРАНИТЕ с подписване на настоящия Анекс № 1 за 2022 г. се съгласяват и
приемат, да продължат действието на основния договор за насаждението от ДГТ
стопанисвано и управлявано от ТП „ДГС Върбица“, посочено в Приложение № 1 неразделна част от настоящия анекс.
Чл. 2. СТРАНИТЕ с подписване на настоящия Анекс № 1 за 2022 г. договарят нов
краен срок на действието на основния договор - 30.06.2022 г., като сроковете, в които
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ добитата дървесина, нейният минимален
обем, срокът за сеч, разкройване на сортименти по БДС, срокът за извоз до временен склад и
рампиране 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 сеч,
разкройване, извоз до временен склад и рампиране през 2021 г. с приемане към настоящия
Анекс № 1 и на новите приложения № 1, и № 2, се уточнява общото прогнозно количество
дървесина, което следва да се добие от отдел/подотдел: 180 „ф1“, за 2022 г., стопанисван и
управляван от ТП „ДГС Върбица“ по основния договор, като същото се определя на 183 пл.
м. куб.
Чл. 4. Страните договарят обща прогнозна крайна цена за изпълнение на възложената
дейност по ползване на дървесината от горски територии – държавна собственост за 2022 г. в
размер на 4139.00 лв. / четири хиляди сто тридесет и девет лева / без вкл. ДДС и 4966.80
лв. с вкл. ДДС, при запазване на достигнатите при открития конкурс единични цени за
услугите сеч, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина по видове
сортименти и дървесни видове съгласно приложение № 1.

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 2022 г.
Анексът, заедно с приложенията към него, е неразделна част от договор №
55/17.09.2021 год. за извършване на дейности в ДГТ от Обект №2133, подотдел: 180 „ф1“;
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 1. ………П……….. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:………П………..
(инж. …чл. 59 от ЗЗЛД… - директор)

(…чл. 59 от ЗЗЛД… - управител)

2. ………П………..
(…чл. 59 от ЗЗЛД… - РСО - гл. сч-тел)

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ВЪРБИЦА”
гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” №133, тел. (05391) 21-06, e-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 за 2022 г.
към АНЕКС № 1 на договор № 55/17.09.2021 год. за извършване на дейности в ДГТ
от Обект №2133, подотдел: 180 „ф1“;
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЪРВЕСЕН ВИД, СОРТИМЕНТ, ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ
ЗА УСЛУГАТА СЕЧ, ИЗВОЗ И РАМПИРАНЕ НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД И ОБЩИ
ЦЕНИ

№2133

ОБЕКТ

Отдел,
Дървесен
подотдел:
вид

180 "ф1"

чб
чб
чб
чб
чб

Сортимент

Трупи за бичене над 30 см
Трупи за бичене до 29 см
Средна техн. дървесина
Дребна техн. дървесина
Дърва за горене
ОБЩО ЗА ПОДОТДЕЛ 180 "ф1"
ОБЩО ЗА ОБЕКТ №2133

мерна
единица

м3
м3
пр.м3
пр.м3
пр.м3

Договорена
цена за сеч,
извоз и
Договорена
Прогнозно Прогнозно
рампиране
обща
количество количество
на
стойност
дървесина дървесина
временен
лв. без
в пл.м3
в пр.м3
склад
ДДС
лв./м3 без
ДДС
32
118
22
1
10
183
183

34
2
17
53
53

23,00
23,00
13,00
13,00
13,00

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 1. ………П……….. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:………П………..
(инж. …чл. 59 от ЗЗЛД… - директор)

(…чл. 59 от ЗЗЛД… - управител)

2. ………П………..
(…чл. 59 от ЗЗЛД… - РСО - гл. сч-тел)

736,00
2714,00
442,00
26,00
221,00
4139,00
4139,00

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ВЪРБИЦА”
гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” №133, тел. (05391) 21-06, e-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 за 2022 г.
към АНЕКС № 1 на договор № 55/17.09.2021 год. за извършване на дейности в ДГТ от
Обект №2133, подотдел: 180 „ф1“;
ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖЕНАТА РАБОТА ПО
ТРИМЕСЕЧИЯ И МИНИМАЛНИ КОЛИЧЕСТВА В ПЛ. М. КУБ., СРОК ЗА СЕЧ,
СРОК ЗА ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ДОБИТАТА
ДЪРВЕСИНАТА
Обект
№:

Отдел,
подотдел:

Договорен график за сеч, извоз до
временен склад и рампиране:
I-во

2133

180 „ф1“

Общо
количество:

II-ро

73 пл. м

3

183 пл. м3

110 пл. м

3

Срок за
сеч до:

Срок за
извоз до:

30.06.2022 30.06.2022 30.06.2022
г.
г.
г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 1. ………П……….. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:………П………..
(инж. …чл. 59 от ЗЗЛД… - директор)

(…чл. 59 от ЗЗЛД… - управител)

2. ………П………..
(…чл. 59 от ЗЗЛД… - РСО - гл. сч-тел)

Краен срок
на
договора:

