
 

 

 

А Н Е К С  № 2 

 

към Договор № 26/06.04.2016 г.  за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 1 ТП „ДГС 

Търговище”, позиция № 2 

 

Днес, 03.01.2018 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 ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

и 

2. „ЕТ „Лес-комерс- Иван Иванов”, регистриран в Търговския регистър към АВ-гр. 

София с ЕИК: 125545011, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Антим I”, 

№ 17, вх. „А“ ет. 3, ап. 9, представлявано от Чл.2 от ЗЗЛД, в качеството си на собственик и 

управител на търговеца, наричан в основния  договор и по-надолу в настоящия анекс за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  във връзка с постигнато взаимно съгласие и на основание чл. 1.3.3 

и чл. 8.2. от Договор № 26 / 06.04.2016 г.  за извършване на дейности в ДГТ от Обект ТП 

„ДГС Търговище”, позиция № 2, сключен между СТРАНИТЕ, се сключи  настоящия Анекс 

№ 2  към Договора за следното: 

Чл.1. СТРАНИТЕ с подписване на настоящия Анекс № 2 за 2018 г. се съгласяват и 

приемат, че общата стойност  за изпълнение на възложената с Договора дейност по ползване 

на дървесината от горски територии – държавна собственост, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез 

ТП „ДГС Търговище трябва да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за следващата календарна 2018 

година от действието на договора е 112 016.00 лв. (словом: сто и дванадесет хиляди 

шестнадесет лева и нула стотинки) - определена на основание разпоредбата на чл. 43, ал. 2  

във връзка с чл. 43 ал. 4 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. Насажденията, вида и количеството на възложената дейност, сортиментите, 

единичните цени на възложената услуга, сроковете за изпълнение, както и общата стойност за 

календарната 2018 година, са посочени в приложения № 1 и № 2 към настоящия анекс. 

Чл.3. Мерната единица за приемане и предаване на сортиментите дърва за огрев и 

технологична дървесина е пространствен куб. метър. 

Чл.4. Гаранцията за изпълнение на ангажиментите по Договора и настоящия Анекс № 

2 за календарната 2018 г., актуализирана съгласно чл. 43, 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.) и чл.1.5 от Договора, е в размер на 5 600,80 лв. (словом: пет хиляди и 

шестстотин лева и осемдесет стотинки). 

(2) Гаранцията за изпълнение по ал.1 по-горе може да се прихване от внесената 

гаранция за 2017 г. (в случаите на гаранция под формата на парична сума). 



 

 

Чл.5. Всички клаузи от Договора, които противоречат на настоящия Анекс № 2, се 

считат за съответно отменени/изменени, а всички останали клаузи от Договора и Анекс № 1 

към него се запазват и продължават действието си между страните. 

Чл.6. Настоящия анекс 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. 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 този анекс са приложение № 1 и приложение № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

………………………    ……………………………………………. 

инж. Чл.2 от ЗЗЛД       Чл.2 от ЗЗЛД – собственик на Директор на 

СИДП ДП-Шумен    ЕТ „Лес-комерс – Иван Иванов“ 

 

 

……………………… 

Чл.2 от ЗЗЛД – гл. счетоводител 

при СИДП ДП-Шумен 
 


