
А  Н  Е  К  С  № 1 

 

Към договор № 27 от 21.10.2019 г. за  покупко-продажба на стояща 

дървесина на корен по сортиментна ведомост от държавен поземлен имот в 

урбанизирана територия собственост на МЗХГ  в района на землището на гр.Нови 

пазар, за Обект № 1,  имот№ 52009.339.16 

 

Днес  30.12.2019 г.  в  гр. Нови  пазар, между страните: 

 

1. „Държавно горско стопанство Нови пазар“ ЕИК чл. 59 от ЗЗЛД – 

териториално поделение на  „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен“ – гр. 

Шумен, със седалище и адрес на управление: ул. „чл. 59 от ЗЗЛД гр.Нови пазар, община 

Нови пазар, област Шумен , представлявано от чл. 59 от ЗЗЛД директор и чл. 59 от ЗЗЛД –
гл. счетоводител  и  наричан в основния договор и по-долу ПРОДАВАЧ,  

и   

2. „ ЕООД „Милениум 2002”, ЕИК- чл. 59 от ЗЗЛД, седалище и адрес на 

управление: гр. Нови пазар, чл. 59 от ЗЗЛД, община Нови пазар, област Шумен,  

представлявано от чл. 59 от ЗЗЛД в качеството си на управител, наричан в основния 

договор и по-долу за краткост КУПУВАЧ,  

се сключи настоящият анекс за следното: 

 

На основание разпоредбите на чл.20а от ЗЗД и чл.9.2 от допълнителните 

разпоредби от договор  № 27 от 21.10.2019 г. за  покупко-продажба на стояща 

дървесина на корен по сортиментна ведомост от държавен поземлен имот в 

урбанизирана територия собственост на МЗХГ  в района на землището на гр.Нови 

пазар, за Обект № 1,  имот№ 52009.339.16,  във връзка със Заявление вх. № 2290 от 

05.12.2019 г. на представителя на Купувача, със сключване на настоящия анекс 

страните се споразумяха за следното: 

І. Продължават действието на договора като: 

І.1.  чл. 1.4 от основния договор добива следната редакция: 

„Чл.1.4. Срокът за сеч и извоз за имот № 52009.339.16  е до 30.06.2020 год. 

 

І.2.  чл. 1.5. от основния договор добива следната редакция: 

„Чл.1.5. Крайният срок на действие на договора  е до 30.06.2020 година.“ 

 

І.3. Приложение 2 към договора добива следната редакция: 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Обект Имот № 
Дървесен 

вид 
Сортимент 

мерна 

единица 

Прогнозно 

количество 

дървесина 

пр.куб.м. 

Достигната 

цена лв./м3 

без ДДС 

Обща 

достигната 

цена. лв. 

без ДДС 

1 

52009.339.16 
топола 

Едра - трупи за бичене - d на т.к. 18-29 
см пл.куб.м. 1 41,00 41,00 

  
  

Едра - трупи за бичене - d на т.к. над 30 
см пл.куб.м. 7 50,00 350,00 

    Дърва - ОЗМ пл.куб.м. 12 41,00 492,00 

    Дърва за огрев пр.куб.м. 60 18,00 1080,00 



              

    Всичко за имота: пл.куб.м. 56   1963,00 

       

       

Общо за обекта: пл.куб.м. 56   1963,00 

 

І.4. Приложение 3 към договора добива следната редакция: 

П Р И Л О Ж Е Н И Е    № 3 

 

към договор № 27/2019 г. 

График за добив на дървесина по месеци 
 

Обект 
                                    месец-  2020 г./пл.куб.м. 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

1 10 10 10 10 10 6 - - - - - - 

 

 

ІІ.Всички останали клаузи по основния договор № 27 от 21.10..2019 г.    остават 

непроменени. 

 

Настоящия анекс се сключи в два екземпляра по един за всяка от страните и 

представляват неразделна част от договор № 27 от 21.10.2019 г. за  покупко-продажба 

на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от държавен поземлен 

имот в урбанизирана територия собственост на МЗХГ  в района на землището на 

гр.Нови пазар, за Обект № 1,  имот№ 52009.339.16 
 

    

 

ЗА ПРОДАВАЧА: 1.____П_________         ЗА КУПУВАЧА:___П________

   (инж. чл. 59 от ЗЗЛД                                         (чл. 59 от ЗЗЛД -управител)   

Директор  на ТП ДГС Н.пазар)                                                

 

    

                  гл. с-тел: 2._____П______ 

                               (чл. 59 от ЗЗЛД) 

 

 


