
АНЕКС №1 

към договор № 66/19.10.2022 г. за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с 

възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина 

 

Днес  24.10.2022 г., в гр. Върбица между:      

1. ТП „ДГС Върбица“, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016174120076, със седалище и адрес на 

управление: гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ № 133, представлявано от инж. Росен 

Стефанов Русинов в качеството му на директор на стопанството и …чл. 59 от ЗЗЛД… – 

ръководител счетоводен отдел – главен счетоводител, наричано за краткост – 

ПРОДАВАЧ/ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

2. „Хема груп“ ООД, ЕИК: 127623250, със седалище и адрес на управление: с. Божурово, 

общ. Върбица, ул. „Камчия“ № 26, представлявано заедно и поотделно от М.М.М. и Х.А.М. в 

качеството им на управители, наричано за краткост КУПУВАЧ/ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга, се 

подписа настоящият анекс №1 за следното: 

 

Съконтрагентите по основния договор във връзка с допусната техническа грешка – 

непълнота, в същия, на основание т. 9.2. от раздел IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ във 

връзка с приложение №2 към договор № 66 / 19.10.2022 г., внасят следната промяна:  

 

I. Изменя се редакцията на т. 2.11. от раздел II.Б., като същата добива следната 

формулировка: 

„2.11. Единичните цени без ДДС по категории добита дървесина са разпределени 

пропорционално на съотношението между достигнатата и началната цена по 

асортименти, съгласно таблицата по-долу. Дървесината се заплаща по асортименти, като 

единичната цена за всеки асортимент се определя, както следва: 

 

Отдел и 

подотдел 

Дървесен 

вид 
Сортимент 

Прогнозно 

количество 

дървесина 

пл.куб.м. 

Ед. цена за 

операциите 

лв./м3 без 

ДДС  

Обща цена за 

възлагане 

изпълнение 

на 

дейностите, 

лв./м3 без 

ДДС 

62 "з" 

бб Трупи за бичене над 30 см 2 28,00 56,00 

бб Трупи за бичене до 29 см 3 28,00 84,00 

бб Средна техн. дървесина 13 28,00 364,00 

бб Дърва за горене 2 30,00 60,00 

чб Трупи за бичене над 30 см 18 28,00 504,00 

чб Трупи за бичене до 29 см 26 28,00 728,00 

чб Средна техн. дървесина 9 28,00 252,00 

чб Дърва за горене 6 30,00 180,00 

бк Дърва за горене 45 33,00 1485,00 

цр Дърва за горене 1 33,00 33,00 

яв Дърва за горене 43 33,00 1419,00 

кл Дърва за горене 8 33,00 264,00 

шс Дърва за горене 4 33,00 132,00 

гбр Дърва за горене 145 33,00 4785,00 

трп Дърва за горене 1 33,00 33,00 

  Всичко за подотдела 326   10379,00 

143 "г" здб ОЗМ 4 26,00 104,00 



здб Дърва за горене 50 33,00 1650,00 

бк ОЗМ 3 26,00 78,00 

бк Дърва за горене 37 33,00 1221,00 

гбр Дърва за горене 24 33,00 792,00 

  Всичко за подотдела 118   3845,00 

143 "д" 

здб Трупи за бичене над 30 см 15 28,00 420,00 

здб Трупи за бичене до 29 см 9 28,00 252,00 

здб Средна техн. дървесина 2 30,00 60,00 

здб ОЗМ 16 26,00 416,00 

здб Дърва за горене 72 33,00 2376,00 

бк Трупи за бичене над 30 см 11 28,00 308,00 

бк Трупи за бичене до 29 см 8 28,00 224,00 

бк Средна техн. дървесина 1 30,00 30,00 

бк ОЗМ 14 26,00 364,00 

бк Дърва за горене 46 33,00 1518,00 

кл Дърва за горене 1 33,00 33,00 

гбр Дърва за горене 8 33,00 264,00 

мжд Дърва за горене 2 33,00 66,00 

  Всичко за подотдела 205   6331,00 

147 "в" 

бк Дърва за горене 7 33,00 231,00 

цр Дърва за горене 4 33,00 132,00 

кл Дърва за горене 3 33,00 99,00 

гбр Дърва за горене 71 33,00 2343,00 

  Всичко за подотдела 85   2805,00 

ВСИЧКО ЗА ОБЕКТ №2233 734   23360,00 

 

II. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до 

окончателното му приключване. 

 

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните, и представлява неразделна част от договор №66/19.10.2022 г. за продажба 

на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на 

дървесина; 

 

ПРОДАВАЧ:………П………..                КУПУВАЧ:……П…….. 

…чл. 59 от ЗЗЛД…       …чл. 59 от ЗЗЛД… 

Директор на ТП „ДГС Върбица“               Управител на „Хема груп“ ООД 

 

………П………. 

…чл. 59 от ЗЗЛД…  

Ръководител счет. отдел 

 

Съгласувал:  

инж. Стела Атанасова, 

 зам.директор при ТП  

 

Изготвил:  

Тюркян Ахмедова-Йълмаз, 

експерт обществени поръчки при ТП 

 


