
 

 

 

А Н Е К С  № 3 

 

към Договор № 64/08.07.2015 г. за дългосрочна продажба на стояща дървесина на 

корен от Държавни горски територии в териториалния обхват на „Североизточно държавно 

предприятие” ДП Шумен – ТП „ДЛС Тервел” за периода от 08.07.2015 година – 31.12.2019 

година от отдели по действащ  ЛУП /ГСПл. 

 

Днес, 22.12.2017 г. в гр. Шумен, между:  

1. „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП (СИДП ДП), с ЕИК 

201617412, седалище и адрес на управление: гр.Шумен 9700, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. 

“Петра” № 1, представлявано от инж. Чл.2 от ЗЗЛД - Директор на СИДП ДП и Чл.2 от ЗЗЛД – 

ръководител на „Финансов отдел” и гл.счетоводител на СИДП ДП, наричано в основния  

договор и по-надолу в настоящия анекс за краткост ПРОДАВАЧ 

и  

2. ООД „Триада“ със седалище и адрес на управление: гр.Тервел, ул. „Хан Аспарух” 

№ 4, ЕИК: 124596517, представлявано от Чл.2 от ЗЗЛД, в качеството на управител, наричано в 

основния  договор и по-надолу в настоящия анекс за краткост КУПУВАЧ, 

във връзка с постигнато взаимно съгласие между СТРАНИТЕ и на основание чл. 80, ал. 

1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии 

– държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 

16.11.2012 г. посл. изм. - ДВ бр.96/02.12.2016 г.), чл. 4.6 от Договор № 64/08.07.2015 г. за 

дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен от Държавни горски територии в 

териториалния обхват на „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен – ТП „ДЛС 

Тервел” за периода от 08.07.2015 година – 31.12.2019 година от отдели по действащ  ЛУП 

/ГСПл., сключен между СТРАНИТЕ, се сключи настоящия Анекс № 3 към Договора за 

следното: 

Чл.1. (1) СТРАНИТЕ се съгласяват и определят годишния обем от стоящата дървесина 

на корен за продажба, отделите и тяхната стойност, за следващата календарна година по 

Договора, включваща периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., както следва: 

(2) ПРОДАВАЧЪТ предоставя, а КУПУВАЧЪТ купува стоящата дървесина на корен 

от отдели от държавни горски територии, съгласно одобреният ЛУП/ГСПл на „СИДП” ДП 

Шумен – ТП „ДЛС Тервел”, съставляваща 1982 м.куб. от годишния план за ползване на 

дървесна на ТП „ДЛС Тервел” за 2018 г. съгласно приложение № 1 към настоящия анекс на 

обща стойност   101 718.41 лева (сто и една хиляди седемстотин и осемнадесет лева и 

четиридесет и една стотинки) без вкл. ДДС, изчислена на основание разпоредбата на чл. 80, 

ал.5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 

от 16.11.2012 г. посл. изм. - ДВ бр.96/02.12.2016 г.). 

(3) Предаването и приемането на сортиментите „дърва за огрев“ и „технологична 

дървесина“ ще се извършва на мерна единица „пространствен кубичен метър“. 

(4) Единичната цена разпределена по дървесни видове и сортименти, както и обща 

цена на дървесината, която ще бъде предоставена за ползване от КУПУВАЧА през 2018 

година, както и отделите, подотделите, прогнозните количества дървесина за 2018 година, са 

посочени в приложение № 1 към настоящия анекс изчислена за 2018 г. на основание чл. 80, 

ал. 5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 



 

 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 

от 16.11.2012 г. посл. изм. - ДВ бр.96/02.12.2016 г.) . 

Чл.2. Във връзка с чл. 2.11, буква „б” от Договора, СТРАНИТЕ приемат графика за 

ползването на дървесината по месеци, подробно описан в приложение № 2 към настоящия 

анекс. 

Чл.3. СТРАНИТЕ приемат технологични планове за ползване на дървесина по 

отделите посочени в приложение № 1, за 2018 г., неразделна част към настоящия Анекс № 3. 

Чл.4. Гаранцията за изпълнение на настоящия Анекс № 3  за календарната 2018 г., 

актуализирана на основание чл. 80, ал. 1 , ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в 

сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г. посл. изм. - ДВ бр.96/02.12.2016 г.) и 

на основание  чл. 1.7 от Договора, е в размер на 5 085,92 (словом: пет хиляди осемдесет и 

пет лева и деветдесет и две стотинки), съгласно приложение № 1 към настоящия анекс. 

Гаранцията за изпълнение за 2017 г.  не се възстановява като същата се актуализира за 2018 г. 

при условията на  изречение  първо настоящата разпоредба. 

Чл. 5. Купувачът се задължава да представи на Продавача документ за съответствие с 

международен стандарт, издаден от независим орган по сертификация, съгласно чл. 115, ал. 1, 

т. 2 и ал. 2 от Закона за горите в срок до 15.01.2018 г.  Неизпълнението на настоящото 

задължение ще се счита за неизпълнение на договора и същият ще бъде прекратен на 

основание т. 5.1.1, буква „а“ от Договора. 

Чл.6. При промяна на нормативната уредба, регламентираща условията по 

дългосрочните договори, сключени по реда на Наредбата по чл. 95 от Закона за горите, 

продавача има право едностранно да извършва промени по методиката за определяне на 

цената по договора, съответно размера на гаранцията за изпълнение, както и и всички други 

параметри по дългосрочния договор, в рамките на законодателните промени. 

Чл.7. Всички клаузи от Договора Анекс № 1 и Анекс № 2, които противоречат на 

настоящия Анекс № 3, се считат за съответно отменени/изменени, а всички останали клаузи 

от Договора, Анекс № 1 и Анекс № 2, се запазват и продължават действието си между 

страните. 

Чл.8. Настоящия анекс влиза в сила след на подписването му от страните, в деня на 

представяне на документ от страна на КУПУВАЧА за внесена в полза на ПРОДАВАЧА 

актуализирана гаранция за изпълнение на договора в размера посочен в чл.4 от настоящия  

анекс за 2018 г. 

Настоящият анекс се изготви в два (2) еднообразни и оригинални екземпляра, по един 

за всяка от страните. 

Неразделна част от настоящия анекс са: приложение № 1, приложение № 2 и 

технологични планове по чл.3 по-горе. 

 

 

 

 

ЗА ПРОДАВАЧА:      ЗА КУПУВАЧА: 

 

………………………     ……………………………. 

инж. Чл.2 от ЗЗЛД     Чл.2 от ЗЗЛД – управител на 

Директор на СИДП ДП-Шумен    „Триада” ООД 

 

……………………… 

Чл.2 от ЗЗЛД – гл. счетоводител 

при СИДП ДП-Шумен 
 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

към Договор № 64/08.07.2015 г. 

 

Отдел и 

подотдел 

Дървесен 

вид 
Сортимент 

Прогнозно 

количество 

дървесина 

пр.куб.м. 

Прогнозно 

количество 

дървесина 

пл.куб.м. 

Начална 

цена лв./м3 

без ДДС 

Обща цена. лв. 

без ДДС 

95-б цр ССД-трупи   3 55,00 165,00 

цр Ср.технологична 12 7 30,00 350,00 

цр Др.колове 0 4 50,00 200,00 

кл Др.технологична 15 9 30,00 450,00 

цр Дърва 451 248 30,00 13527,27 

Общо   271  14692,27 

97-н клн ССД-трупи   2 55,00 110,00 

цр Ср.технологична 5 3 30,00 150,00 

цр Др.технологична 8 5 30,00 250,00 

цр Дърва 171 94 30,00 5127,27 

бл Дърва 4 2 30,00 109,09 

Общо   106  5746,36 

98-г цр ССД-трупи   11 55,00 605,00 

цр Ср.технологична 42 25 30,00 1250,00 

цр Др.технологична 25 15 30,00 750,00 

кл Др.технологична 2 1 30,00 50,00 

цр Дърва 484 266 30,00 14509,09 

кл Дърва 29 16 30,00 872,73 

Общо   334  18036,82 

170-и цр Др.колове   7 50,00 350,00 

цр Др.технологична 27 16 30,00 800,00 

цр Дърва 813 447 30,00 24381,82 

Общо   470  25531,82 

67-з ак Др.колове   4 51,50 206,00 

ак Др.технологична 17 10 26,00 433,33 

ак Дърва 167 92 26,00 4349,09 

Общо   106  4988,42 

172-к ак Др.колове   18 51,50 927,00 

ак Др.технологична 72 43 26,00 1863,33 

ак Дърва 264 145 26,00 6854,55 

Общо 

 

  206  9644,88 

172-т ак Др.колове   1 51,50 51,50 

  ак Др.технологична 2 1 26,00 43,33 

  ак Дърва 56 31 26,00 1465,45 

  Общо     33  1560,29 

69-в ак ССД-трупи   1 56,50 56,50 

ак Др.колове   6 51,50 309,00 



 

 

ак Др.технологична 22 13 26,00 563,33 

ак Дърва 205 113 26,00 5341,82 

Общо 0 133  6270,65 

166-ж ак Др.колове   3 51,50 154,50 

ак Др.технологична 10 6 26,00 260,00 

ак Дърва 315 173 26,00 8178,18 

Общо   182  8592,68 

169-е ак Др.колове   1 51,50 51,50 

ак Др.технологична 2 1 26,00 43,33 

ак Дърва 84 46 26,00 2174,55 

Общо   48  2269,38 

169-и ак Др.колове   1 51,50 51,50 

  ак Др.технологична 7 4 26,00 173,33 

ак Дърва 160 88 26,00 4160,00 

Общо   93  4384,83 

Общо        1982  101718,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ПРОДАВАЧА:      ЗА КУПУВАЧА: 

 

………………………     ……………………………. 

инж. Чл.2 от ЗЗЛД      Чл.2 от ЗЗЛД – управител на 

Директор на СИДП ДП-Шумен    „Триада” ООД 

 

……………………… 

Чл.2 от ЗЗЛД – гл. счетоводител 

при СИДП ДП-Шумен 
 


