
АНЕКС 
К Ъ М  Д О Г О В О Р  

№11 (С)/21.01.2019 г 

за извършване на дейности в ДГТ от Обект № II, отдели: 1074 з , 1075 г, 1075 и, 1077 

б, 324 б, 396 т, 69 з, 33 б,  34 в 

 

Днес 28.08.2020 г., в с.Старо Оряхово, обл. Варна, между: 

1.ТП ДЛС Шерба, със седалище и адрес на управление: с.Старо Оряхово, 

обл.Варна, ул.Дунав №8, ЕИК: 2016174120080, представлявано от /(заличено на осн. чл. 

59 от ЗЗЛД), в качеството му на директор на ТП ДЛС Шерба и /(заличено на осн. чл. 59 

от ЗЗЛД)– РСО-Гл.счетоводител,  наричано по-нататък за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

2„Лесо Трейд” ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, обл.Варна, 

ул.Генерал Скобелев №6,  ЕИК 201060963, представлявано от /(заличено на осн. чл. 59 

от ЗЗЛД), в качеството му на управител,   наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР №11 (С)/21.01.2019 г И 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ НЕГО 

            І.Предмет на споразумението:  

          1.1. Съгласно раздел първи, т.1.2 от Договор №11 (С)/21.01.2019 г , Възложителят 

е възложил извършването на дейности по ползване на дървесина в горски 

насаждения от Обект № II, отдели: отдели: 1074 з , 1075 г, 1075 и, 1077 б, 324 б, 396 т, 

69 з, 33 б,  34 в, в района на дейност на ТП ДЛС Шерба. 

Във връзка с усложнената епидимиологична обстановка в страната , липсата на 

пазар за реализация на дървесината  и с цел запазване качествата на дървесината , поради  

бързото й похабяване след добива, за Възложителя отпада необходимостта от 

извършване на възложените с договора дейности по отношение на прогнозните 

количества дървесина за сеч и извоз до временен склад,  рампиране на добитата 

дървесина , товарене , транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесината 

по видове и сортименти от подотдели, предмет на договора, както следва :  

-отд. 324 „б“, с прогнозно количество в размер на 37 пл.м3 и стойност -1446,91 

лв без ДДС; 

 -отд.69 „з“, с прогнозно количество в размер на 31 пл.м3 и стойност -1054,85 

лв без ДДС; 

За посочените подотдели  не е издадено писмено позволително за сеч и  не са 

извършвани дейности, предмет на договора, за което се съставят протоколи за 

освидетелстване на сечище. 

         1.2.Във връзка с посоченото в предходната т.1.1. от настоящия анекс , на основание 

раздел VІІІ, т.8.2 , раздел  ІІІ, т.3.1.10 от настоящия договор,  страните в дух на взаимно 

сътрудничество , без да дължат обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за 

нанесени вреди , се съгласиха на следното изменение на  договор №11 (С)/21.01.2019 г  

и  Приложение №2 към него: 

         В раздел първи, т.1.2: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 

извърши дейността по ползване на дървесина в горски насаждения, намиращи се в 

общински горски територии – държавна и общинска собственост, от Обект II, отдели: 

отдели: 1074 з , 1075 г, 1075 и, 1077 б,  396 т,  33 б,  34 в,  в района на дейност на ТП 

ДЛС Шерба, с предмет на изпълнение: „Добив на дървесина– сеч, разкройване на 



сортименти по БДС, извоз до временен склад рампиране на добитата дървесина, 

товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесината“ съгласно 

Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, от годишния план за ползване от 2020 г. от 

горски насаждения, разположени ДГТ в района на дейност на ТП „ДЛС Шерба“. 

         В раздел втори, т.2.1: Стойността за изпълнение на възложената дейност по 

ползване на дървесината от горски територии – държавна собственост, а именно „Добив 

на дървесина– сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад 

рампиране на добитата дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция и 

претоварване на дървесината“ съгласно Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, от 

годишния план за ползване от 2020 г. от горски насаждения, разположени ДГТ в района 

на дейност на ТП „ДЛС Шерба“ от Обект № II, е 34433,24 /тридесет и четири хиляди, 

четиристотин тридесет и три лева и 24 стотинки/ лева без ДДС и 41319,89 /четиридесет 

и една хиляди, триста и деветнадесет лева и 89 стотинки/ лева с включено ДДС.  

     1.3.Общото прогнозно количество дървесина за добив   е съгласно Приложение №2, 

неразделна част от настоящия анекс. 

 

Всички останали клаузи на договора важат между страните до 

окончателното му приключване. 
Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, 

по един за всяка от страните и е неразделна част от договор №11 (С)/21.01.2019 г  . 
Неразделна част от настоящия анекс- Приложение №2  

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Директор ТП ДЛС Шерба:……/п/…………….                            Управител:………/п/……………… 
    (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)               (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 
 

 

Съгласувал: 

Зам. директор:……/п/……………………   

                   (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 
 

Изготвил: 

Юрисконсулт:………/п/…………………. 

 (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

 

 

 

 

 

 


