
С П О Р А З У М Е Н И Е   № 2 / 14.09.2020 г. 
 

към Договор № 82 от 30.12.2019 г. 
за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 2003, отдел 179-з 

 
Днес, 14.09.2020 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян”, 

териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с раздел IV, чл. 
6 /1/ т. 8 от Договор № 82 от 30.12.2019 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”, връзка 
с рапорт с вх. № 2548 / 10.09.2020 год. на и. д. ст. лесничей при ТП ДГС „Смолян”, и във връзка с 
писмо с вх. № 2548-02-01 / 14.09.2020 год. от „ЕЛСА” ЕООД, между: 

 
1. ДГС „Смолян”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800328, 

представлявано от инж. Станко Тодоров Делиянчев, в качеството му на директор и Зорка Руменова 
Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, 
бул. „България” № 83, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и  

 
2. „ЕЛСА” ЕООД, ЕИК 120552498, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. 

Смолян, обл. Смолян, ул. „Кирил и Методий” № 17, представлявано от Светлин Викторов Царев, в 
качеството му на управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи 

настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:  
 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 
 

Съгласно констативен протокол серия ЮЦДП № 005958 от 10.09.2020 год., е установено 
наличие на повредена дървесина от биотични фактори - типограф върху площ от 0,3 ха в отдел 179-
з. Инвентаризираните количества повредена дървесина са сортиментирани и възлизат на 44,19 пл. 
куб. м лежаща маса от смърч. Същата следва да бъде своевременно усвоена, за да се избегне риска 
от възникване на каламитети, похабяване и кражба. Видът на провежданата сеч в насаждението не 
се променя. Съгласно раздел IV, чл. 6 /1/ т. 8 от Договор № 82 от 30.12.2019 год. и писменото 
съгласие от страна на Изпълнителя, инвентаризираната повредена дървесина се включва в 
предмета на договора, чрез допълнително споразумение. 

 
ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО ВЗАИМНО 

СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 
1. Към предмета на договора – изпълнение на дейността добив на дървесина се включва 

инвентаризираната повредена дървесина от смърч в размер на 44,19 пл. куб. м. 
 
2. Допълнително включената дървесина по т. 1 ще бъде заплащана по договорените цени в 

раздел III, чл. 5. /1/ от Договор № 82 от 30.12.2019 г. за съответните дървесни видове и асортименти 
дървесина. 

 
3. Разпределението по сортименти, количества и цени, съгласно раздел III, чл. 5. /1/ от 

Договор № 82 от 30.12.2019 г.  се променя по следният начин: 
 

Категории дървесина / Сортименти  
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Обща 
стойност на 
разходите за 

добив                     
/ к.3 * к.4/ 

куб. м лв./куб.м общо, лв. 

1 2 3 4 5 

обект № 2003 /отдел 179-з/ 



отдел 179-з         

Едра   538,32   15756,63 

трупи с dт.к > 50 см - I-во качество 

бб 0,00 29,27 0,00 

см 0,00 29,27 0,00 

ела 0,00 29,27 0,00 

трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество 

бб 0,00 29,27 0,00 

см 0,00 29,27 0,00 

ела 0,00 29,27 0,00 

трупи с dт.к > 30 см - I-во качество 

бб 131,63 29,27 3852,81 

см 116,67 29,27 3414,93 

ела 26,44 29,27 773,90 

трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество 

бб 0,00 29,27 0,00 

см 0,00 29,27 0,00 

ела 0,00 29,27 0,00 

трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество 

бб 192,44 29,27 5632,72 

см 65,55 29,27 1918,65 

ела 5,59 29,27 163,62 

трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество 

бб 0,00 29,27 0,00 

см 0,00 29,27 0,00 

ела 0,00 29,27 0,00 

Средна    83,51   2518,26 

трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество 

бб 24,24 29,27 709,50 

см 3,41 29,27 99,81 

ела 0,28 29,27 8,20 

трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество 

бб 0,00 29,27 0,00 

см 0,00 29,27 0,00 

ела 0,00 29,27 0,00 

греди с dт.к = 11-14 см 

бб 0,00 30,60 0,00 

см 0,00 30,60 0,00 

ела 0,00 30,60 0,00 

минни подпори с dт.к = 8-11 см 

бб 0,00 30,60 0,00 

см 0,00 30,60 0,00 

ела 0,00 30,60 0,00 

техн. дървесина 

бб 44,72 30,60 1368,43 

см 10,26 30,60 313,96 

ела 0,60 30,60 18,36 

Дребна   6,20   189,72 

ритловици  

бб 0,00 30,60 0,00 

см 0,00 30,60 0,00 

ела 0,00 30,60 0,00 

техн. дървесина 

бб 5,75 30,60 175,95 

см 0,45 30,60 13,77 

ела 0,00 30,60 0,00 

Дърва   416,82   13097,88 

ОЗП 

бб 81,25 29,27 2378,19 

см 51,85 29,27 1517,65 

ела 6,98 29,27 204,30 

дърва за огрев бб 99,31 31,93 3170,97 



см 63,40 31,93 2024,36 

ела 8,52 31,93 272,04 

бк 105,51 33,46 3530,36 

техн. дървесина 

бб 0,00 31,93 0,00 

см 0,00 31,93 0,00 

ела 0,00 31,93 0,00 

Общо за отдел 179-з   1044,85   31562,49 

Общо за Обект № 2003   1044,85   31562,49 

 
4. Съгласно новополучената стойност за изпълнението на дейността – добив на дървесина в 

обект № 2003 (31 562,49 лева), гаранцията за изпълнение на Договор № 82 от 30.12.2019 г. възлиза 
на стойност 1 578,12 лева (хиляда петстотин седемдесет и осем лева и дванадесет стотинки). 
Съгласно раздел III, чл. 5. /8/ т. 1 от Договор № 82 от 30.12.2019 г. изпълнителят довнася разликата 
от първоначално определената стойност на гаранцията за изпълнение и новообразуваната, в 
размер на 66,27 лева (шестдесет и шест лева и двадесет и седем стотинки) в едномесечен срок от 
подписване на настоящото споразумение. 

 
5. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални 

количества, както следва: 
 

обект № 
отдел / 

подотдел 
ТРИМЕСЕЧИЯ 2020 г. ОБЩО 

    I II III IV   

2003 179-з      - 100 500 444,85 1044,85 

 
6. Всички останали клаузи на Договор № 82 от 30.12.2019 год. по регистъра на договорите в 

ТП ДГС „Смолян” остават непроменени. 
 
Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя 

и два за възложителя. Същото е неразделна част от Договор № 82 от 30.12.2019 год. за възлагане на 
дейността – добив на дървесина в Обект № 2003, отдел 179-з по регистъра на договорите в ТП ДГС 
„Смолян”. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Директор на ДГС „Смолян”: Управител: 
1: ...............п*........................ : ..............п*......................... 
(инж. Станко Делиянчев) (Светлин Царев) 
 
 
Гл. счетоводител: 
2: ...............п*....................... 
(Зорка Маринова) 
 
*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на 
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 
 


