
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“

Адрес: гр.Смядово,ПК 9820, ул."Ришки проход" №2,тел.05351/2280,email: dgs.smiadovo(5>dpshumen.bg; dgs_smiadovo@abv.bg

А Н Е К С № 62-1/02.10.2017 г.

към ДОГОВОР № 62/11.09.2017 г. 
за покупко-продажба на добити количества дървесина по БДС по категории и 

сортименти на временен склад от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год. от 
държавните горски територии на ТП ДГС „Смядово” гр. Смядово

Днес, 02.10.2017 г. в гр. Смядово между:
1.„ДГС Смядово” ТП на СИДП ДП Шумен,, със седалище и адрес на управление: гр. 

Смядово, ул. „Ришки проход №2, регистрирано в Регистър БУЛСТАТ към АВ -  гр ГпгЬия г 
Булстат: 2016174120042, ид. номер по ЗДДС: BG201617412 представлявано от ХА - ’'b V t

в качеството му на директор на стопанството, и ZJ\ oL ЪЪ  Л,А
 ръководител счетоводен отдел на ТП „ДГС Смядово“ наричан в основния договор и по-долу за

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна
и
2. „ПЛАТАН“ ЕООД гр. Шумен, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. 

„Съединение” № 16, вх. Б, ет. 3, ап. 27, регистрирано в Търговския регистър към АВ -  гр. СосЬия, 
с ЕИК: 127033577, имейл: plataneood@abv.bg представлявано от lA.'i- Ъ Ъ _________ а-

Ц д Д  Л наричан в основния договор и по-долу за краткост КУПУВАЧ, се сключи настоящия
 •— АНЕКС, за следното:

Контрагентите по основния договор, на основание разпоредбите на чл. 20а от ЗЗД, чл.9.3 
от Раздел IX от същия, във връзка с одобрен от ЦУ на СИДП нов ценоразпис на продажните цени 
на дървесината по чл. 71, ал. 1, т. 4, ал. 2, т. 3 и чл. 73 от Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горски територии -  държавна и общинска собственост, и 
за ползването на дървесина и недървесни горски продукти , внасят следните промени по клаузите 
на ДОГОВОР № 62/11.09.2017 г. за остътака от 141 тона:

I. Изменят редакцията на чл. 2.1. от Раздел II „II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.“, 
като същата добива следната редакция:

„Чл.2.1.Цената, която КУПУВАЧЪТ заплаща за дървесината от временните складове 
за останалата част от 141 тона до първоначално договореното общо прогнозно минимално 
количество 500 тона дървесина е: 10 716 лв. (Десет хиляди седемстотин и шестнадасет 
лева), без ДДС, и 12 859,20 лева с вкл. ДДС, и представлява сбора на добитото количество 
дървесина по категории и сортименти в тонове и единични цени посочено подробно в 
Приложение № 1 към настоящия договор.“
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II. Изменят редакцията на Приложение № 1 към договор № 62/11.09.2017 г. , като
същото добива следната редакция:

Приложение № 1 към договор № 62/11.09.2017 г.

Сортимент Оставащо прогнозно 
количество в тон

Ед. стойност по 
ценоразпис в тон 

без ДДС

Обща стойност 
лв. без ДДС

Технологична дървесина, тв. 
Широколистна и дърва-тв. 

широколистни

141 76,00 10716

Общо: 10 716

В останалата си част разпоредбите на основния договор запазват своето действие.
Анекса влиза в сила от 02.10.2017 г.
Същият се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, и е неразделна част от 

договор № 62/11.09.2017 г. за възлагане на дейности по реда на „Наредбата за условията и реда 
за възлагане изпълнението/на дейности в горски територии -  държавна и общинска собственост, 
и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”.
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