
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА” 
 

Адрес: гр. Върбица, ПК 9870, ул. „Септемврийско въстание“ №133, тел.05391/2106, e-mail:dgs.varbitca@dpshumen.bg 

 

А  Н  Е  К  С   № 1 

 

към договор № 20/18.03.2021 г. продажба на прогнозни количества добита 

дървесина, по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 

2021 г. от обект №2112-П от държавни горски територии (ДГТ), намиращи се в района 

на дейност на ТП „ДГС Върбица“ към СИДП ДП гр.Шумен 

 

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 ПРОДАВАЧ, 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 – Р.Ш.А., наричано в основния 

договор КУПУВАЧ, от друга страна, се сключи настоящият анекс №1 за следното: 

На основание чл. 20а от ЗЗД, т. 8.2 към допълнителните разпоредби на договор № 

20/18.03.2021 г. продажба на прогнозни количества добита дървесина, по сортиментна 

ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2021 г. от обект №2112-П от 

държавни горски територии (ДГТ), намиращи се в района на дейност на ТП „ДГС Върбица“ 

към СИДП ДП гр.Шумен, във връзка със Заявление вх. №2566/08.12.2021 г. на „Ера“ 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 продажба на прогнозни количества 

добита дървесина от обект №2112-П, отдели/подотдели: 43 „д“ и 145 „т“ 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 2022 г. договарят нов 

краен срок на действието на основния  договор, а именно до 21.07.2022 г., като  сроковете, в 

които ПРОДАВАЧЪТ предоставя на КУПУВАЧА договорените прогнозни количества добита 

дървесина 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 2021 

г., с приемане настоящия Анекс № 1 и на новите приложения № 1, и № 2, се уточнява общото 

прогнозно количество дървесина, което следва да се предостави на КУПУВАЧА от 

отдели/подотдели: 43 „д“ и 145 „т“ за 2022 г., стопанисвани и управлявани от ТП „ДГС 

Върбица“ по основния договор, като същото се определя на 319 пл. м. куб., разпределен по 

подотдели съгласно Приложение № 1 към настоящия анекс.   

Чл. 4. Страните договарят обща прогнозна крайна цена за 2022 г. от 41325.00 лв. 

(четиридесет и един хиляди триста двадесет и пет лева), без ДДС, и 49590.00 лв. с вкл. 

ДДС, при запазване на достигнатите при търга единични цени по видове сортименти и 

дървесни видове за обекта. 

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 са неразделна част от Договор № 

20/18.03.2021 г. продажба на прогнозни количества добита дървесина, по сортиментна 

ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2021 г. от обект №2112-П от 

държавни горски територии (ДГТ), намиращи се в района на дейност на ТП „ДГС Върбица“ 

към СИДП ДП гр.Шумен; 

 

ЗА ПРОДАВАЧА: 1. ………П………..     ЗА КУПУВАЧА: ……….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 СТОПАНС ТВО ВЪРБИЦА” 
 

Адрес: гр. Върбица, ПК 9870, ул. „Септемврийско въстание“ №133, тел.05391/2106, e-mail:dgs.varbitca@dpshumen.bg 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  за 2022 г.   

към АНЕКС № 1 на Договор № 20/18.03.2021 г. продажба на прогнозни количества 

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

2021 г. от обект №2112-П от държавни горски територии (ДГТ), намиращи се в района на 

дейност на ТП „ДГС Върбица“ към СИДП ДП гр.Шумен 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГНОЗНИ ОСТАТЪЧНИ КОЛИЧЕСТВА 

ДЪРВЕСИНА ПО ДЪРВЕСЕН ВИД, СОРТИМЕНТ, ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ И ОБЩИ 

ЦЕНИ 

ОБЕКТ 
Отдел, 

подотдел: 

Дървесен 

вид 
Сортимент 

мерна 

единица 

Прогнозно 

количество 

дървесина 

в пл.м3 

Прогнозно 

количество 

дървесина 

в пр.м3 

Договорена 

единична 

цена в 

лв./м3 без 

ДДС 

Договорена 

обща цена. 

лв. без 

ДДС 

№
2

1
1

2
-П

 43 "д" 

здб Трупи за фурнир м3 10   270,00 2700,00 

здб Трупи за траверси м3 15   200,00 3000,00 

здб Трупи за бичене над 30 см м3 119   150,00 17850,00 

здб Трупи за бичене до 29 см м3 84   120,00 10080,00 

здб ОЗМ м3 6   100,00 600,00 

бк Трупи за шперплат м3 3   130,00 390,00 

бк Трупи за бичене над 30 см м3 13   100,00 1300,00 

бк Трупи за бичене до 29 см м3 10   85,00 850,00 

бк ОЗМ м3 11   85,00 935,00 

гбр Трупи за бичене над 30 см м3 5   80,00 400,00 

гбр Трупи за бичене до 29 см м3 7   70,00 490,00 

гбр ОЗМ м3 3   90,00 270,00 

лп Трупи за бичене над 30 см м3 11   70,00 770,00 

лп Трупи за бичене до 29 см м3 9   70,00 630,00 

лп ОЗМ м3 3   70,00 210,00 

ОБЩО ЗА ПОДОТДЕЛ 43 "д"   309 -   40475,00 

145 "т" 

бк ОЗМ м3 10   85,00 850,00 

ОБЩО ЗА ПОДОТДЕЛ 145 "т"   10 -   850,00 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ №2112-П   319     41325,00 

 

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

Адрес: гр. Върбица, ПК 9870, ул. „Септемврийско въстание“ №133, тел.05391/2106, e-mail:dgs.varbitca@dpshumen.bg 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  за 2022 г.   

 към АНЕКС № 1 на Договор № 20/18.03.2021 г. продажба на прогнозни количества добита 

дървесина, по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2021 г. 

от обект №2112-П от държавни горски територии (ДГТ), намиращи се в района на дейност на 

ТП „ДГС Върбица“ към СИДП ДП гр.Шумен 

 

ГРАФИК ЗА ДОГОВОРЕНИ ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА В ПЛ. М. 

КУБ. 
 

ОБЕКТ 

№ 
Отдел, подотдел 

График за предоставяне на прогнозни 

количества дървесина  OБЩО 

Краен срок 

на 

договора: 
До 31.03.2022 г.  До 21.07.2022 г.  

2112-П 
43 „д“ 

145 „т“ 
128 

 

191 

 

319 21.07.2022 

 

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

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

    

2…………П……….. 

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

 


