
АНЕКС
К Ъ М  Д О Г О В О Р  

№08/10.04.2017 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 №1708 , подотдели: 244-а; 244-в; 252-и;

Днес ...... 2017 г., в с.Цонево, обл. Варна, между:
1. ТП ДГС Цонево, СЪС пядяпиц™ ч - п т > а с _ ц а —уппятт ение: c.TToHeRO. обл.Варна, 

ул.“Христо Трендафилов“ №54, ре ия с Булстат:
2016174120145, представлявано от ин; ~  ^ q тттт му на директор
на ТП ДГС Цонево и ръководител сч< ' от  ^  а, наричано по-
долу за краткост ПРОДАВАЧ

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

№ 9, ет.2, гр. Варна, община Варна, област Варна, регистрир; чл.2 от ЗЗЛД Р 
към АВ -  гр. София, с ЕИК:200145777 представлявано от i  в
качеството си на Управител,,наричано по-долу за краткост КУ

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:
ГПредмет на споразумението:
1.1. В отдел 252 -и, предмет на Договор №08/10.04.2017 г. е предвидено

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

Дървесен вид габър:
- 28 пл.мЗ/47 пр. m3 средна технологична дървесина, 8пл.м3/13 пр. m3 -  

технологична дървесина-дребна; 48 пл.мЗ/80 пр.мЗ -технологична дървесина-дърва
Дървесен вид цер:
- 39 пл.мЗ/65 пр. m3 средна технологична дървесина, 8пл.м3/13 пр. m3 -  

технологична дървесина-дребна; 95пл.мЗ/158 пр.мЗ -технологична дървесина-дърва
Дървесен вид мъждрян:
18 пл.мЗ/30 пр. m3 средна технологична дървесина, 8пл.м3/13 пр. m3 -  
технологична дървесина-дребна; 60 пл.мЗ/100 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 подотдел 252-и, 
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 количество от 142 пл.куб.м/236 
пр.куб.м и същите следва да отпаднат от предвидените количества дървесина за добив 
и покупко- продажба по Договор №08/10.04.2017 г

На основание общите разпоредби на ЗЗД и раздел девети, т.9.2. от Договор 
№08/10.04.2017 г и предвид наличието на сочените причини налагащи промяната, 
страните се съгласиха на следното изменение на договор №08/10.04.2017г:

1 .Раздел първи, т. 1.2. от договора



„ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА собствеността върху прогнозни 
количества маркирана дървесина на корен от Обект №1708 , подотдели: 244-а; 
244-в; 252-и; 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 
1252 пл. куб. м. прогнозни количества маркирана дървесина на корен от Обект 
№1708, подотдели: 244-а; 244-в; 252-и; е: 60 684,00 лв. (шестдесет хиляди шестотин 
осемдесет и четири лева), без включен ДДС и 72 820,80 лв. (седемдесет и две хиляди 
осемстотин и двадесет лева 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:

1708 244 а 120 138 100 358
244 в 200 324 200 724
252 и 70 100 170

Всички останали клаузи на договор №08/10.04.2017 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 дататамна подписг~~

ЗА КУПУВАЧ^ 3/ чл .2  о т  33ЛД
Директор ТП Д  
Заповед по заме чл.2 от ЗЗЛД

Р-л счетоводен отдел:, чл .2  от ЗЗЛД



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

обек
т

Отдел,
подотдел

Дървесен
вид

Сортимент
Прогнозно
количество

пл.мЗ

Прогнозно
количество

пр.мЗ

Пределна
цена

лв./пл.мЗ

Пределна
цена

лв./пв.мЗ

Обща 
стойност лв. 

без ЛЛС
1 2 3 4 5 6 7 8 9

UP Средна техн.дървесина 31 52 29,00 1508,00

цр Дребна техн.дървесина 9 15 29,00 435,00

цр Техн.дървесина от дърва 136 227 29,00 6583,00
бл Средна техн.дървесина 23 38 29,00 1102,00

244 а бл Дребна техн.дървесина 6 10 29,00 290,00
бл Техн.дървесина от дърва 57 95 29,00 2755,00
гбр Дребна техн.дървесина 5 8 29,00 232,00
гбр Техн.дървесина от дърва 91 152 29,00 4408,00
Всичко за подотдела 358 17313,00
бл Трупи за бичене от 18 см до 29 см 3 79,00 237,00
бл Средна техн.дървесина 5 8 29,00 232,00
бл Дребна техн.дървесина 1 2 29,00 58,00
бл Техн.дървесина от дърва 31 52 29,00 1508,00

ЧР Трупи за бичене над 30 см 2 49,00 98,00
1708 244 в цр Трупи за бичене от 18 см до 29 см 116 49,00 5684,00

цр Средна техн.дървесина 48 80 29,00 2320,00

цр Дребна техн.дървесина 33 55 29,00 1595,00

цр Техн.дървесина от дърва 485 808 29,00 23432,00
Всичко за подотдела 724 35164,00
гбр Средна техн.дървесина 28 47 29,00 1363,00
гбр Дребна техн.дървесина 8 13 29,00 377,00

252 и гбр Техн.дървесина от дърва 48 80 29,00 2320,00
мжд Средна техн.дървесина 18 30 29,00 870,00
мжд Дребна техн.дървесина 8 13 29,00 377,00
мжд Техн.дървесина от дърва 60 100 29,00 2900,00

|Всичко за подотдела 170 8207,00
всичко.-: яштш ' " ш т т

за  к уп у в ач ;

Директор ТП чл.2 ОТ ЗЗЛД
Заповед по з

Р-л счетоводен отде

чл.2 от ЗЗЛД

лак чл.2 от ЗЗЛД

/


