
 

 

 

А Н Е К С  № 4 

 

към Договор № 66/09.07.2015 г. за дългосрочна продажба на стояща дървесина на 

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

предприятие” ДП Шумен – ТП „ДЛС Черни Лом” за периода от 09.07.2015 година – 

31.12.2019 година от отдели по действащ  ЛУП /ГСПл. 

 

Днес, 21.12.2017 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. „Микани“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Попово, ж. к. „Русаля“, 

ет. 4, ап. 8, ЕИК: 125581831, 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 № 66/09.07.2015 г. за 

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

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

Черни Лом” за периода от 09.07.2015 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 Черни Лом”, съставляваща 4230 м. куб. от годишния план за ползване на 

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

на обща стойност  197 932.00 (сто деветдесет и седем хиляди деветстотин тридесет и два 

лева) 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.96/02.12.2016г). 

(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 тримесечия, 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 9 896,60 (словом: девет хиляди осемстотин 

деветдесет и шест лева и шестдесет 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    „МИКАНИ” ЕООД 

 

 

……………………… 

Чл.2 от ЗЗЛД – гл. счетоводител 

при СИДП ДП-Шумен 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 



 

 

Сортимент 
Мерна 

единица 

Прогнозно 
количество 

дървесина за 
2018г. 

Начална 
цена лв.без 

ДДС 

Обща цена за 2018 
г., лв. без ДДС 

ИГЛОЛИСТНИ    0   0,00 

- ЕДРА --------------------------   0   0,00 

- Трупи за бичене от 18 до 29 см.   0   0,00 

втч Ела м3     0,00 

втч Бял бор м3     0,00 

втч Черен бор м3     0,00 

втч Други м3     0,00 

втч Технологична дървесина пр.м3     0,00 

- СРЕДНА -------------------------    0   0,00 

- Трупи за бичене от 15 до 17 см.   0   0,00 

втч Ела м3     0,00 

втч Бял бор м3     0,00 

втч Черен бор м3     0,00 

- Други 
 

0   0,00 

втч Обли греди м3     0,00 

втч Технологична дървесина пр.м3     0,00 

- ДРЕБНА -------------------------    0   0,00 

втч Ритловици м3     0,00 

втч Технологична дървесина пр.м3     0,00 

- ДЪРВА -------------------------  
 

0   0,00 

втч Технологична дървесина пр.м3     0,00 

втч ОЗМ м3     0,00 

втч Дърва пр.м3     0,00 

ШИРОКОЛИСТНИ   4230   197932,00 

- ЕДРА -------------------------    556   33314,00 

- Трупи за бичене > 30 см. 
 

11   748,00 

втч Тополови м3   60,00 0,00 

втч Липа м3   60,00 0,00 

втч Церови м3 11 68,00 748,00 

- Трупи за бичене от 18 до 29 см.   535   31886,00 

втч Букови м3 171 62,00 10602,00 

втч Дъбови м3 35 62,00 2170,00 

втч Церови м3 132 58,00 7656,00 

втч Тополови м3   50,00 0,00 

втч Липа м3   50,00 0,00 

втч Акация м3 8 62,00 496,00 

втч Редки дървесни видове м3     0,00 

втч Ясен м3   62,00 0,00 

втч Други м3 189 58,00 10962,00 

- Тунелни подпори   10   680,00 

втч Други м3 10 68,00 680,00 

- СРЕДНА -------------------------    469   20971,00 

- Трупи за бичене от 15 до 17 см.   0   0,00 

втч Тополови м3   45,00 0,00 

втч Липа м3   45,00 0,00 

- Технологична дървесина   522   18064,00 

втч Букова пр.м3 51 29,00 1479,00 

втч Дъбова пр.м3 29 29,00 841,00 

втч Тополова пр.м3   19,00 0,00 

втч Акациева пр.м3 363 23,00 8349,00 

втч Церова пр.м3 46 29,00 1334,00 



 

 

втч Други пр.м3 209 29,00 6061,00 

- Греди обли   0   0,00 

втч Акациеви     57,00 0,00 

- Минни подпори   51   2907,00 

втч Акациеви м3 35 57,00 1995,00 

втч Други м3 16 57,00 912,00 

- ДРЕБНА -------------------------    73   3433,00 

- Технологична дървесина.   77   1783,00 

втч Букова пр.м3   29,00 0,00 

втч Дъбова пр.м3   29,00 0,00 

втч Тополова пр.м3   19,00 0,00 

втч Акациева пр.м3 46 23,00 1058,00 

втч Церова пр.м3   29,00 0,00 

втч Други пр.м3 25 29,00 725,00 

- Мертеци   0   0,00 

втч Акациеви м3     0,00 

- Колове   30   1650,00 

втч Други м3 30 55,00 1650,00 

- ДЪРВА -------------------------    3132   140214,00 

- Технологична дървесина.   2394   120119,00 

втч Букова пр.м3 206 29,00 5974,00 

втч Дъбова пр.м3 244 29,00 7076,00 

втч Тополова пр.м3   19,00 0,00 

втч Акациева пр.м3 1213 23,00 27899,00 

втч Церова пр.м3 1606 29,00 46574,00 

втч Други пр.м3 1124 29,00 32596,00 

- ОЗМ   20   840,00 

втч Дъбови м3 10 42,00 420,00 

втч Букови м3   42,00 0,00 

втч Церови м3 10 42,00 420,00 

втч Тополова м3   35,00 0,00 

- ДЪРВА   937   19255,00 

втч Широколистни - меки пр.м3   16,00 0,00 

втч Широколистни - твърди пр.м3 705 23,00 16215,00 

втч Акация пр.м3 160 19,00 3040,00 

Всичко    4230 X 197932,00 
 

 

 

ЗА ПРОДАВАЧА:      ЗА КУПУВАЧА: 

 

………………………     ……………………………. 

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

Директор на СИДП ДП-Шумен    „МИКАНИ” ЕООД 

 

 

……………………… 

Чл.2 от ЗЗЛД – гл. счетоводител 

при СИДП ДП-Шумен 
 


