
 

            ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“ 

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

 

А Н Е К С  № 1 

 

към Договор № 4 / 15.01.2021 г.  за извършване на дейности в ДГТ от Обект №3 -  отдели: 

48/а, 49/е, 71/е, 83/в,  с общо прогнозно количество от 1590 пл. м3/340т   

 

Днес, 05.02.2021 г. в гр. Смядово, между: 

 

1. ТП „ДГС Смядово“ със седалище и адрес на управление: гр. Смядово, ул. „ Ришки 

проход” № 2, с ЕИК: 2016174120042, представлявано от инж. Сава Савов  в качеството му на 

директор, и Диана Гешева  – РСО, наричано в основния  договор и по-надолу в настоящия 

анекс за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

и 

2. „ЕТ „Славчо Станев“ с. Бял бряг ЕИК-837085173 на Агенция по вписванията, със 

седалище и адрес на управление с. Бял бряг, общ. Смядово, ул. "Петър Монев“ №11, 

представлявано от Жечо Славев – упълномощен представител, наричан в основния  договор и 

по-надолу в настоящия анекс за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

На основание чл.20а , ал.2 от Закона за задълженията  договорите , чл. 8.2. от Договор 

№ 12 / 17.01.2019 г за извършване на дейности в ДГТ от  Обект №3 -  отдели: 48/а, 49/е, 71/е, 

83/в,  с общо прогнозно количество от 1590 пл. м3/340т , във връзка с постигнато взаимно 

съгласие за частично изменение предмета на договора с оглед настъпилите обстоятелства 

свързани с провежданата инвентаризация на ДГТ и промяна вида на сечта в отдел 48/а, 

настъпили след сключване на основния договор, се сключи  настоящия Анекс № 1 към 

Договора за следното: 

І.СТРАНИТЕ с подписване на настоящия Анекс № 1 за 2021г. се съгласяват и приемат, 

да прекратят действието на основния договор само в частта му за отдел 48/а. като изменят 

съдържанието на чл.1.2, от основния договор, който добиват следната редакция: 

„Чл.1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши дейността 

по ползване на дървесина в горски насаждения, намиращи се в общински горски територии – 

държавна и общинска собственост, от Обект №3 -  отдели: 49/е, 71/е, 83/в, в района на 

дейност на ТП ДГС „Смядово”, с предмет на изпълнение: „Извършване на добив на 

дървесина съгласно Наредба № 8/05.08.2011г. за сечите в горите - сеч, разкройване на 

асортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране, товарене, транспорт до 

временна ТИР станция и претоварване, на добитата дървесина от годишния план за 

ползване на дървесина за 2021г., от горски насаждения, разположени в горски територии 

- държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС „Смядово”. 

ІІ.СТРАНИТЕ с оглед прекратяване действието на договора за отдел 48/а,  заличават   

ред втори от таблицата към чл.1.3.1. отнасяща се до същия 

ІІІ.СТРАНИТЕ с оглед прекратяване действието на договора за отдел 48/а , изменят 

съдържанието на чл.1.5, от основния договор, който добиват следната редакция: 

„Чл.1.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя по свой избор гаранция за изпълнение на договора 

в размер на 1 787,05 лв. ( 5% от новоопределената обща стойност за обекта), без включен 

ДДС, като разликата над тази сума внесена от Изпълнителя по банков път по сметка на ТП 

ДГС СМЯДОВО при сключване на договора, Възложителят възстановява на същия в рамките 

mailto:dgs.smiadovo@dpshumen.bg


 

на три работни дни считано от датата на подписване на настоящия анекс по посочена от него 

банкова сметка.“  

ІV.СТРАНИТЕ с оглед прекратяване действието на договора за отдел 48/а , изменят 

съдържанието на чл.2.1, от основния договор, който добиват следната редакция: 

„Чл.2.1.Стойността за изпълнение на възложената дейност по ползване на дървесината 

от горски територии – държавна собственост, а именно „Извършване на добив на дървесина 

съгласно Наредба № 8/05.08.2011г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти 

по БДС, извоз до временен склад, рампиране, товарене, транспорт до временна ТИР 

станция и претоварване, на добитата дървесина от годишния план за ползване на 

дървесина за 2021г., от горски насаждения, разположени в горски територии - държавна 

собственост, в района на дейност на ТП ДГС „Смядово" от Обект №3 с общо прогнозно 

количество дървесина от 1172 пл. м. куб. от отдели 49/е, 71/е, 83/в, е  35 741.00 лв. (словом: 

тридесет и пет хиляди четиристотин и осемнадесет лева и нула стотинки) без вкл. ДДС и 

42 889,20 лева с включено ДДС 

 

V.СТРАНИТЕ с оглед прекратяване действието на договора за отдел 48/а, изменят 

Приложение №2 към договора като заличават  отдел 48/а от същото  и изменят стойността в 

ред последен „Всичко за сеч и подвоз за Обект №3“  като размерът на същата е 35 741.00лв 

VІ.СТРАНИТЕ с оглед прекратяване действието на договора за отдел 48/а, изменят 

Приложение №3 към договора като заличават  отдел 48/а от същото  и изменят стойностите в 

ред последен „Всичко които добиват следните стойности след редакцията: 

ВСИЧКО: 288 288 308 288 1172 

VІІ. Всички клаузи всички останали клаузи от основния договор 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 и е  неразделна част от Договор № 4 / 15.01.2021 г.  за извършване на 

дейности в ДГТ от Обект №3 -  отдели: 48/а, 49/е, 71/е, 83/в,  с общо прогнозно количество от 

1590 пл. м3/340т   

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

/заличено съгласно чл.59 от ЗЗЛД/   /заличено съгласно чл.59 от ЗЗЛД/ 

 


