
 

 

 

 

А Н Е К С  № 4 

 

към Договор № 67 от 13.08.2015 г. за покупко-продажба на добита технологична 

дървесина натоварена на превозно средство и предходни анекси към него 

 

 

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 за 

краткост в основния договор ПРОДАВАЧ 

и  

2. „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК 102063228, седалище и адрес на 

управление: гр. Бургас 8000, община Бургас, област Бургас, Северозападна промишлена зона, 

представлявано от инж. Чл.2 от ЗЗЛД - упълномощен представител на дружеството, съгласно 

пълномощно рег. № 5813/19.12.2016 г. на нотариус с рег. № 426 от НК, с район на действие – 

района на РС Бургас, наричано за краткост в основния договор КУПУВАЧ, 

на основание чл. 80, ал. 1, от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползване на 

дървесина и недървесни горски продукти, чл. 8 и чл. 10, ал. 4 от Договор № 67 от 13.08.2015г. 

за покупко-продажба на добита технологична дървесина натоварена на превозно средство, във 

връзка с постигнато взаимно се сключи настоящия Анекс № 4 към основния договор за 

следното: 

Чл.1. (1) СТРАНИТЕ се съгласяват и определят годишното количество дървесина – 

предмет на продажбата по асортименти, и нейната стойност, за следващата календарна година 

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

(2) Годишното количество дървесина, цените за тон, натоварен на превозно средство и 

за общото предлагано през 2018 г. прогнозно количество дървесина по териториални 

поделения без ДДС, са посочени в приложение № 1 към настоящия анекс; 

(3) Прогнозните количества дървесина за 2018 г. от договора може да се различават с до 

+ 10% от средногодишното количество; 

(4) За всякакви отклонения между определените в Приложение № 1 към настоящия 

анекс количества на асортиментите и действително добитите количества на асортиментите, 

дължащи се на причини, които не са могли да бъдат предвидени от страните, същите не носят 

отговорност и се обвързват само с действително добитите количества. 

Чл.2. Гаранцията за изпълнение на ангажиментите по Договора и настоящия Анекс 

№4 за календарната 2018 г., актуализирана  на 5% от стойността на обекта съгласно чл. 9а, 

ал.3, т.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.) и чл. 1.5 от Договора, е в размер на 

88 783.50 лв. (словом: осемдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и три лева и петдесет 

стотинки). 

Чл.3. Всички клаузи от Договора и предходните анекси към него, които противоречат 

на настоящия Анекс, се считат за съответно отменени/изменени, а всички останали клаузи, се 

запазват и продължават действието си между страните. 

Чл.4. 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. 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. Настоящия анекс № 4 влиза в сила след на подписването му от страните, в деня 

на представяне на документ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за внесена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ актуализирана гаранция за изпълнение на договора в размера посочен в 

чл.2 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 този анекс е приложение № 1 към него за 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

ЗА ПРОДАВАЧА:      ЗА КУПУВАЧА: 

 

 

………………………           ……………………………. 

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

Директор на СИДП ДП-Шумен         „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

 

 

……………………… 

Чл.2 от ЗЗЛД – гл. счетоводител 

при СИДП ДП-Шумен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


