
 

А Н Е К С 
КЪМ 

ДОГОВОР №Д-07-11/23.02.2023г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН 

СКЛАД  И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА 
 

Днес, 10.03.2023г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за 

задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.9.3. във връзка с чл.4.12., ал.1 от 

договор №Д-07-11/23.02.2023г., между страните: 

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”,  с ЕИК:2016195800385,  с 

Дан.№ BG 201619580,  представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие 

Реджепова Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 и  

2. „ЛИОН ЛЕС 12“ ЕООД, вписано в търговския регистър под ЕИК 207098629, със 

седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, община Ракитово, гр. Костандово, ул. „Мел” 

№53, представлявано от Росен Хайрадинов Ачанов, в качеството му на управител,  наричано за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

 

и се сключи настоящият Анекс за следното: 

 

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие вследствие настъпване на 

обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора 

(природни абиотични въздействия – ветролом и ветровал, довели до накланяне, пречупване и/или 

изкореняване на 25 броя дървета от дървесен вид смърч, на 5 броя дървета от дървесен вид бял 

бор и на 3 броя дървета от дървесен вид ела), във връзка с които следва да бъде извършено 

предоговаряне на количествата дървесина за сеч, чрез включване на нови количества. 

 

§2.1. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че освен първоначално възложените 

за добив и извоз прогнозни количества дървесина Възложителят възлага, а Изпълнителят се 

задължава да добие следните допълнителни количества дървесина от Обект №2310, отдел 37, 

подотдел „л”, по видове и сортименти: 
 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количество 

куб.м. 

1 2 3 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА     18,07 

трупи за бичене   18,07 

      диаметър на тънкия край - над 50см    0,00 

      диаметър на тънкия край - над 30 - 49см    10,16 

     диаметър на тънкия край от  18 - 29см    7,91 

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА   1,74 

 трупи за бичене   0,45 

     диаметър на тънкия край от  15 - 17см    0,45 

Други   1,39 

       обли греди с диаметър на т.к от 11-14см Смърч 1,12 

       други   0,00 

    Технологична дървесина- от 4 до 17см на т.к     0,17 

ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА   0,07 

       ритловици - от 4 до 7 см на т.к      0,00 

   Технологична дървесина- от 4 до 17см на т.к     0,07 

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ   8,02 

      ОЗП   0,29 

     дърва за огрев   7,73 

 тех.дървесина от дърва - по малко от 4см т.к    0,00 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА     4,39 

 трупи за бичене   4,39 



 

      диаметър на тънкия край - над 50см    0,00 

      диаметър на тънкия край - над 30 - 49см    2,26 

     диаметър на тънкия край от  18 - 29см    2,13 

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА   0,44 

 трупи за бичене   0,06 

     диаметър на тънкия край от  15 - 17см    0,06 

Други   0,38 

       обли греди с диаметър на т.к от 11-14см Бял бор 0,36 

       други   0,00 

    Технологична дървесина- от 4 до 17см на т.к     0,02 

ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА   0,03 

       ритловици - от 4 до 7 см на т.к      0,00 

   Технологична дървесина- от 4 до 17см на т.к     0,03 

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 

  

0,04 

      ОЗП 0,04 

    дърва за огрев 0,00 

 тех.дървесина от дърва - по малко от 4см т.к  0,00 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА     0,54 

 трупи за бичене   0,54 

      диаметър на тънкия край - над 50см    0,00 

      диаметър на тънкия край - над 30 - 49см    0,00 

     диаметър на тънкия край от  18 - 29см    0,54 

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА   0,07 

 трупи за бичене   0,00 

     диаметър на тънкия край от  15 - 17см    0,00 

Други   0,07 

       обли греди с диаметър на т.к от 11-14см Ела 0,07 

       други   0,00 

    Технологична дървесина- от 4 до 17см на т.к     0,00 

ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА   0,00 

       ритловици - от 4 до 7 см на т.к      0,00 

   Технологична дървесина- от 4 до 17см на т.к     0,00 

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 

  

1,35 

      ОЗП 1,32 

    дърва за огрев 0,03 

 тех.дървесина от дърва - по малко от 4см т.к  0,00 

ОБЩО: 34,76 

 

2.2. Допълнително възложеното за сеч прогнозно количество дървесина, възлизащо на 

около 34,76 куб.м., ще бъде предадено до изтичане на определения срок за сеч и извоз по 

договора, като същото води до следното изменение на графика, посочен в чл.5.1.15 от договора:  
 

Обект № 
Отдел, 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г. 
Общо 

I II III IV 

2310 
33 „в“ 100 190 210 88 588 

37 „л“ - 100 50 - 150 

 

2.3. Поради факта, че с добавянето на допълнителни количества за добив се изменя 

стойността на договора, страните изменят чл.2.6. от същия, както следва: 

„Гаранцията за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора, представляваща 

парична сума, в размер на: 1 179,45 лева (Хиляда сто седемдесет и девет лева и четиридесет и пет 

стотинки),  е внесена по следната банкова сметка на ТП „ДГС–Борино“ при банка: 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА – АД, КЛОН БОРИНО, № IBAN: 

BG92CECB979010F6839700, ВIC: CECBBGSF. 

2.4. Във връзка с промяната в размера на гаранцията и поради обстоятелството, че 

новоопределеният размер е по-висок от внесената от Изпълнителя гаранция, разликата до 

размера на внесената вече гаранция, възлизаща на 56,41 лв., следва да се внесе по горепосочената 



 

сметка на Възложителя в срок от 3 работни дни, считано от подписването на настоящия Анекс. 

 

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени. 

 

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните, като всеки от тях има силата на оригинал. 

     

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП„ДГС-БОРИНО“                                                       ”ЛИОН ЛЕС 12” ЕООД                

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

печат (инж. Св. Мечков)                                 печат                (Росен Ачанов) 

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

                                      (Н. Алиева)   

 
*налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)  


