
 

 
 

 

А Н Е К С №3 

 

към Договор № 22 от 14.02.2020 г. за покупко-продажба на прогнозно количество 

добита технологична дървесина, натоварена на превозно средство”, от горски 

територии - държавна собственост на територията на „Североизточно държавно 

предприятие” ДП гр. Шумен 

 

Днес 30.01.2021 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. ….Заличено на осн. ЗЗЛД….- Директор на СИДП 

ДП и ….Заличено на осн. 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, ….Заличено на осн. ЗЗЛД…., представлявано от инж. 

….Заличено на осн. ЗЗЛД….- упълномощен представител на дружеството, съгласно 

пълномощно рег. № ….Заличено на осн. ЗЗЛД….от НК, с район на действие – района на 

РС-гр. Велико Търново, наричано за краткост в основния договор КУПУВАЧ,  

 

Във връзка с чл. 80, ал. 1, т. 3 от Наредбата 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, на основание чл. 2.4 и чл. 9.2 от 

Договор № 22 от 14.02.2020 г. за покупко-продажба на прогнозно количество добита 

технологична дървесина, натоварена на превозно средство, страните се споразумяха, че: 

 

§. В отклонение на договорените цени съгласно Анекс № 2 от 08.01.2021 г., сключен 

между същите страни, във връзка с влошените метеорологични условия през зимния сезон 

и необходимите допълнителни разходи за добив и товарене на дървесина, които не са могли 

да бъдат предвидени към датата на подписване на Анекс № 2, за периода от 16.02.2021 год 

до 31.03.2021 год. цената на твърдата широколистна дървесина се променя, както следва: 

 

 

 

 



  ТП ДГС, ДЛС 

Цена  

 лв./тон 

без ДДС 

технологична дървесина - 1 м. 72,00 

технологична дървесина - 2 м. 73,00 

ДГС Варна   

технологична дървесина - 1 м. 72,00 

технологична дървесина - 2 м. 73,00 

ДГС Суворово   

технологична дървесина - 1 м. 72,00 

технологична дървесина - 2 м. 74,00 

ДГС Цонево   

технологична дървесина - 1 м. 72,00 

технологична дървесина - 2 м. 74,00 

ДЛС Шерба   

технологична дървесина - 1 м. 72,00 

технологична дървесина - 2 м. 73,00 

ДГС Провадия   

технологична дървесина - 1 м. 72,00 

технологична дървесина - 2 м. 73,00 

ДЛС Балчик   

технологична дървесина - 1 м. 72,00 

технологична дървесина - 2 м. 73,00 

ДГС Добрич   

технологична дървесина - 1 м. 72,00 

технологична дървесина - 2 м. 73,00 

ДЛС Тервел   

технологична дървесина - 1 м. 72,00 

технологична дървесина - 2 м. 73,00 

ДГС Генерал Тошево   

технологична дървесина - 1 м. 73,00 

технологична дървесина - 2 м. 74,00 

ДГС Шумен   

технологична дървесина - 1 м. 73,00 

технологична дървесина - 2 м. 74,00 

ДГС Върбица   

технологична дървесина - 1 м. 73,00 

технологична дървесина - 2 м. 74,00 

ДГС Смядово   

технологична дървесина - 1 м. 73,00 

технологична дървесина - 2 м. 74,00 

ДГС Нови Пазар   

технологична дървесина - 1 м. 73,00 

технологична дървесина - 2 м. 74,00 



ДЛС Паламара   

технологична дървесина - 1 м. 73,00 

технологична дървесина - 2 м. 74,00 

ДГС Преслав   

технологична дървесина - 1 м. 73,00 

технологична дървесина - 2 м. 74,00 

ДГС Търговище   

технологична дървесина - 1 м. 74,00 

технологична дървесина - 2 м. 75,00 

ДГС Омуртаг   

технологична дървесина - 1 м. 74,00 

технологична дървесина - 2 м. 75,00 

ДЛС Черни Лом   

 

§.За избягване на съмнение, за периода предхождащ 16.02.2021 г. и периода, следващ 

31.03.2021 г. валидни ще бъдат цените за твърда широколистна дървесина, договорени при 

условията на Анекс № 2 от 08.01.2021 г. 

§.Всички останали клаузи от Договора и анексите към него се запазват и 

продължават действието си между страните. 

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

всяка от страните. 

 

 

ЗА ПРОДАВАЧА:       ЗА КУПУВАЧА:  

….Заличено на осн. ЗЗЛД….    ….Заличено на осн. ЗЗЛД…. 

Инж. ….Заличено на осн. ЗЗЛД….       инж. ….Заличено на осн. ЗЗЛД….– 

Директор на СИДП ДП-      упълномощен представител на 

Шумен       „Кроношпан България“ ЕООД 

 

 

….Заличено на осн. ЗЗЛД…...  

….Заличено на осн. ЗЗЛД…. 

Главен счетоводител – РФО 

На ЦУ на СИДП ДП-Шумен 

 

 

       

 


