
С П О Р А З У М Е Н И Е   № Д-11-4#1 от 16.05.2022 г. 

към Договор № Д-11-4 от 27.04.2022 г. 

За добив на дървесина 

 
 

Днес,16.05.2022 година, в с. Чакаларово в административната сграда на ДГС Кирково, 

териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и чл. 19 ал.1 

,2 от Договор № Д-11-4 от 27.04.2022 г. за обект№2220  по регистъра на договорите в ТП 

„ДГС Кирково” във връзка с молба вх. №11-341 /13.05.2022 г. от „СИЕЛА 2020“ ЕООД за 

направа на нов извозен път за транспортиране на дървесина от обект №2220 за отдел      

143-к. 

1. ДГС Кирково, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 

2016195800175, представлявано от инж. Юлиян Радков Русев, в качеството му на Директор 

и Бинка Кирилова Николова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: 

с.Чакаларово, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и  

2. „СИЕЛА 2020” ЕООД, ЕИК 206203599, със седалище и адрес на управление: 

с.Бенковски, обл. Кърджали,  представлявано от Светла Ташева Димитрова в качеството и 

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 

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши добив на 

дървесина, включваща сеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификацията за 

размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията 

на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната 

дървесина в обект №2220. 

(2) Добивът на дървесина, включва маркираните за сеч дървета с определени прогнозни 

количества дървесина, установени въз основа на сортиментна ведомост и карнет опис за 

Отдел/и/подотдел/и 143-к, с дървесен/и вид/ове:з.дъб, благун, бук,  

1.2 Допълнително маркираната дървесина по т.1.1 в обект № 2220, отдел: 143 

„к“ , дървесен вид:з.дъб, благун, бук съгласно сортиментна ведомост и карнет опис за 

допълнително маркираните дървета в насаждението. 

Настоящото допълнително споразумение се сключва за обем от 37 пл. куб.м. 

 

 

II.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

2.1 . Добивът на дървесина се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по единични цени без ДДС 

по асортименти добита дървесина, определени пропорционално на съотношението между 

предложената и началната цена, както следва: 

Сортименти и стойност  на дървесината в обект   №2220 

Категории дървесина Сортименти  
Дървесен 

вид  

Количество 

  

Достигната 

цена 

 Обща стойност 

за разходите за 

добив / к.3 * к.4/ 

куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 

отдел 143 "к"         

Едра        



трупи с dт.к > 30 см  з.дъб    

трупи с dт.к = 18-29 см  з.дъб    

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см  з.дъб    

обли стр. материали от средна з.дъб    

техн.дървесина з.дъб 1 39,05 39,05 

Дребна     

Технологична от дребна з.дъб    

VI клас ритловици з.дъб    

Дърва     

ОЗП з.дъб    

Дърва з.дъб 14 39,05 546,7 

Общо  15  585,75 

     

отдел 143 "к"         

Едра        

трупи с dт.к > 30 см  благун    

трупи с dт.к = 18-29  благун    

Средна      

трупи с dт.к = 15-17  благун    

обли стр. материали от средна благун    

техн.дървесина благун 2 39,05 78,1 

Дребна     

Технологична от дребна благун    

VI клас ритловици благун    

Дърва     

ОЗП благун    

Дърва благун 18 39,05 702,9 

Общо  20  781 

     

отдел 143 "к"         

Едра        

трупи с dт.к > 30 см  бук    

трупи с dт.к = 18-29 см  бук    

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см  бук    

обли стр. материали от средна бук    

техн.дървесина бук    

Дребна     

Технологична от дребна бук    

VI клас ритловици бук    

Дърва     

ОЗП бук    

Дърва бук 2 39,05 78,1 

Общо  2  78,1 

Всичко:  37  1444,85 

 



 

Общата стойност на услугата за добива на прогнозното количество допълнително 

маркирана дървесина  в обект № 2220, отдел: 143 “к“  е: - 1444,85  лв. /хиляда четиристотин 

четиридесет и четири лева и осемдесет и пет стотинки / без ДДС. Добива на дървесина ще 

се извършва на сортименти по одобрена спецификация за размери и качество на 

асортименти дървесина ,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП , гр. Смолян 

.Съгласно приложение №1 към Заповед №401 /01.11.2021 г. 

 

 

 Всички останали клаузи на Договор №Д-11-4 /27.04.2022 г. по регистъра на 

договорите в ТП „ДГС Кирково” остават непроменени. 

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните и е неразделна част от Договор №Д-11-4 /27.04.2022 г. по регистъра на 

договорите в ТП „ДГС Кирково”. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Директор на ТП ДГС Управител 

1: ................./п*/....................... : .............../п*/........................ 

     ( инж.Юлиян Русев)        (Светла Димитрова) 

 

Гл. счетоводител 

2: ............./п*/........................ 

       (Бинка Николова) 

 

 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

 


