
АНЕКС
К Ъ М  Д О Г О В О Р  

№07/10.04.2017 г

за покупко-продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна 
ведомост от годишен план от за ползването на дървесина за 2017 год. от държавни 
горски територии намиращи се в обхвата на дейност на ТП ДГС Цонево, към 
СИДП ДП -  гр. Шумен, за Обект №1711, подотдели: 53-г; 253-и; 266-б;307-з

чл.2 от 33ЛД

Днес 9.УЛУ.1..... 2017 г„ в с.Понево^обл. Ваон? мржгту:
1. ТП ДГС Цонево, със седалш 

ул.“Христо Трендафилов“ №54, регг 
2016174120145, представлявано от инж. 
на ТП ДГС Цонево и ръководител ечете 
долу за краткост ПРОДАВАЧ

и
2. „Вилидж холидейз“ ЕООД, със седалище и адрес на 

№ 9, ет.2, гр. Варна, община Варна, област Варна, регистрира 
към АВ -  гр. София, с ЕИК:200145777 представлявано от А 
качеството си на Управител „наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ,

ю, обл.Варна, 
I с Булстат: 
у на директор 

~, наричано по-

чл.2 от  З З Л Д

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:
ГПредмет на споразумението:
1.1. В отдел 253 -и, предмет на Договор №07/10.04.2017 г. е предвидено 

извеждане на гола сеч с добив на количества по сортименти и дървесен вид, както 
следва:

Дървесен вид габър:
- 43 пл.мЗ/72 пр. m3 средна технологична дървесина, 71пл.мЗ/118 пр. m3 -  

технологична дървесина-дребна; 304 пл.мЗ/507 пр.мЗ -технологична дървесина-дърва
Дървесен вид цер:
- 14 пл.м3/23 пр. m3 средна технологична дървесина, 5пл.мЗ/8 пр. m3 -  

технологична дървесина-дребна; 60 пл.мЗ/100 пр.мЗ -технологична дървесина-дърва
1.2. В отдел 266 -б, предмет на Договор №07/10.04.2017 г. е предвидено 

извеждане на гола сеч с добив на количества по сортименти и дървесен вид, както 
следва:

Дървесен вид габър:
- 146 пл.мЗ/ 243 пр. m3 средна технологична дървесина, 101 пл.мЗ/168 пр. m3 -  

технологична дървесина-дребна; 57 пл.мЗ/95 пр.мЗ -технологична дървесина-дърва
Дървесен вид цер:
- 27 пл.мЗ/45 пр. m3 средна технологична дървесина, 6пл.мЗ/10 пр. m3 -  

технологична дървесина-дребна; 32 пл.м3/53 пр.мЗ -технологична дървесина-дърва
Съгласно указания дадени с писмо изх.№ИАГ- 4925/14.03.2017г. на ИАГ към 

МЗХ гр.София е установено, че по отношение на предвидената сеч за подотдели 253-и, 
266 -б; са налице изискванията на чл.32, ал.2 и ал.З от Наредба №8/2011г., поради 
което в същият с оглед правилно стопанисване и възобновяване на насаждението не 
следва да се провежда гола сеч относно дървесен вид „цер“ с общо количество от 144 
пл.куб.м/239 пр.куб.м и същите следва да отпаднат от предвидените количества 
дървесина за добив и покупко- продажба по Договор №07/10.04.2017 г



На основание общите разпоредби на ЗЗД и раздел девети, т.9.2. от Договор 
№07/10.04.2017 г и предвид наличието на сочените причини налагащи промяната, 
страните се съгласиха на следното изменение на договор №07/10.04.2017г:

1.Раздел първи, т. 1.2. от договора
„ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА собствеността върху прогнозни 

количества маркирана дървесина на корен от Обект №1711, подотдели: 53-г; 253- 
и; 266-6; 307-з от годишния план за ползване на дървесина за 2017 г. -  ДГТ на ТП 
ДГС Цонево, към СИДП ДП -  Шумен“, съгласно Приложение №2, неразделна част от 
настоящия анекс.

2.Раздел втори, т.2.1.
1.1. Цената, която КУПУВАЧЪТ заплаща за общото прогнозно количество (в 

зависимост от цената за всеки сортимент определена пропорционално на 
съотношението между началната и достигнатата цена за обекта, по време на търга) от 
1115 пл. куб. м. прогнозни количества маркирана дървесина на корен от Обект 53- 
г; 253-и; 266-б;307-з; е: 51 084,00 лв. (петдесет и една хиляди осемдесет и четири лева), 
без включен ДДС и 61 300,80 лв. (шестдесет и една хиляди и триста лева и 0,80 ст.) с 
включен ДДС, разпределена по сортименти, съгласно приложение № 2 -  , неразделна 
част от настоящия анекс

3.Раздел пети, т.5.2.14
Купувачът е длъжен да изпълнява договора по тримесечия и минимални 

количества, както следва:

1711 53 г 78 78
253 и 118 300 418
2666 200 104 304
307 з 315 315

Всички останали клаузи на договор №07/10.04.2017 г остават непроменени 
и важат между страните до окончателното му приключване.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни оригинални 
екземпляра, по един за всяка от страните.

Анексът влиза в сила от датата на подписването LL-

X
ЗА КУПУВАЧА: 
Директор ТП ДП 
Заповед по замее чл.2 от ЗЗ Л Д

А Й И  чл-2 от  ЗЗ Л Д

Р-л счетоводен отдел:.... ч д 2 от  З З Л Д  
) /Т



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

обект Отдел,
подотдел

Дървесен
вид Сортимент

Прогнозно
количество

пл.мЗ

Прогнозно
количество

пр.мЗ

Пределна
цена

лв./пл.мЗ

Пределна
цена

лв./пр.мЗ

Обща 
стойност 

лв. без Д ДС
1 2 3 4 5 6 7 8 9

срлп Средна техн. дървесина 23 38 20,00 760,00
срлп Дребна техн.дървесина 12 20 20,00 400,00

53 г срлп Техн.дървесина от дърва 13 22 20,00 440,00
гбр Средна техн.дървесина 13 22 29,00 638,00
гбр Дребна техн.дървесина 5 8 29,00 232,00
гбр Техн.дървесина от дърва 12 20 29,00 580,00
Всичко за подотдела 78 3050,00
гбр Средна техн.дървесина 43 72 29,00 2088,00

253 и гбр Дребна техн.дървесина 71 118 29,00 3422,00
гбр Техн.дървесина от дърва 304 507 29,00 14703,00

1711 Всичко за подотдела 418 20213,00
гбр Средна техн.дървесина 146 243 29,00 7047,00

266 6 гбр Дребна техн.дървесина 101 168 29,00 4872,00
гбр Техн.дървесина от дърва 57 95 29,00 2755,00
Всичко за подотдела 304 14674,00
чб Трупи за бичене от 18 см до 29 см 8 54,00 432,00
чб Средна техн.дървесина 44 68 23,00 1564,00
чб Дребна техн.дървесина 20 31 23,00 713,00

307з чб Техн.дървесина от дърва 101 155 23,00 3565,00

ЧР Средна техн.дървесина 6 10 29,00 290,00
ЧР Дребна техн.дървесина 13 22 29,00 638,00
ЧР Техн.дървесина от дърва 123 205 29,00 5945,00
Всичко за подотдела 315 13147,00
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ЗАКУПУВАНА / i АК чл .2  от  ЗЗЛ Д
Директор ТП ,1 чл.2 О Т  З З Л Д  /
Заповед по за ' ^

Р-л счетоводен отде.

 ̂ / чл .2  от  З З Л Д


