
 

 

 

А Н Е К С  № 2 

 

към Договор № 6/19.01.2021 г.  за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 1, отдели: 249/в, 

249/е, 390/е, 414/б на ТП „ДГС Нови пазар” 

 

Днес, 15.06.2021 год. в гр. Нови пазар, между: 

     1.ТП ДГС Нови пазар със седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, ул. „Цар 

Освободител” № 44, с ЕИК: 2016174120198, представлявано от инж. Павлинка Хинева  в 

качеството й на Директор, и чл. 59 от ЗЗЛД– ръководител счетоводен отдел, наричан в основния  

договор и по-надолу в настоящия анекс за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

2. ЕООД „ Поп-Дан “,  ЕИК: 205764349 , със седалище и адрес на управление: с.Косово, 

общ.Каспичан, обл.Шумен ул.“Червеноармейска“  № 2 представлявано от чл. 59 от ЗЗЛД в 

качеството му на управител, наречен по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи 

настоящия анекс за следното: 

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

№6/19.01.2021г. за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 1, отдели: 249/в, 249/е, 390/е, 

414/б  на ТП „ДГС Нови пазар”, Заявление вх. № 875/15.06.2021г. и във връзка с чл.I. т. 7 от 

Заповед №РД 49-195/21.05.2021г. на МЗХГ, се сключи  настоящия Анекс № 2 към Договора за 

следното: 

Чл.1.СТРАНИТЕ с подписване на настоящия Анекс № 2 за 2021 г. се съгласяват и 

прекратяват действието на основния договор в частта му за отдел 390/е . 

Чл.2. С оглед прекратяване на основния договор №6/19.01.2021г, в частта му за  в частта 

му за отдел 390/е,  страните изменят чл.1.3.1 от същия като заличават отдел 390/е  от таблицата. 

Чл.3. С оглед прекратяване на основния договор №6/19.01.2021г, в частта му за  в частта 

му за отдел 390/е,  страните изменят чл.1.5, б.”а” от същия касателно размера на дължимата от 

изпълнителя гаранция за изпълнение на договора като същата добива следната редакция: 

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

размер на 2 014,05 лв. ( 5% от достигнатата обща стойност за обекта), без включен ДДС, като 

надвнесената по договора от Изпълнителя сума в размер на 29,85 лева формата на парична сума 

по сметка на ТП ДГС Нови пазар – IBAN: BG91CECB979010H5716500, BIC: CECBBGSF, при 

Банка: ЦКБ АД, клон гр. Нови пазар се възстановява от Възложителя в рамките на пет работни 

дни от датата на подписване на анекса.” 

Чл.4. С оглед прекратяване на основния договор №6/19.01.2021г, в частта му за  в частта 

му за отдел 390/е,  страните изменят чл.2.1 от същия касателно размера на общата прогнозна 

стойност на договора като същата добива следната редакция: 

„2.1. Общата прогнозна за изпълнение на възложената дейност по ползване на дървесината 

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

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

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

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

за 2021  год. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна 

собственост, в района на дейност на ТП ДГС Нови пазар“ от обект № 1, е 40 281,00  лв.    

(четиридесет хиляди двеста осемдесет и един лева) без включено ДДС и 48 337,20 лева с 

включено ДДС.” 



 

 

Чл.5. Разпределението на сортиментите от насажденията предмет на настоящия анекс по 

дървесен вид, прогнозно количество и единични цени, общата стойност , както и графика за 

договорените минимални месечни количества добив за календарната 2021 година, са посочени в 

нови приложения № 2 и №3 неразделна част от настоящия анекс изготвени при съобразяване с 

прекратяване действието на основния договор  за 390/е,  . 

Чл.6. Всички клаузи всички останали клаузи от основния договор се запазват и 

продължават действието си между страните. 

Чл.7. Настоящия анекс влиза в сила след на подписването му от страните, в деня на 

представяне на документ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за внесена/учредена/ преобразувана от 

2021г, гаранция за изпълнение на договора за 2021г, в размера посочен в чл.4(1) от настоящия  

анекс. 

Настоящият анекс се изготви в два (2) еднообразни и оригинални екземпляра, по един за 

всяка от страните. Неразделна част от този анекс са приложения № 2  и №3 към него за 2021 г.  

Анексът заедно с приложенията към него са неразделна част от Договор № 6/19.01.2021 г.  

за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 1, отдели: 249/в, 249/е, 390/е, 414/б на ТП „ДГС 

Нови пазар” 
 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

1.…………П………                   ……………………П…………………. 

(инж. Павлинка Хинева - директор                (чл. 59 от ЗЗЛД-управител 

СИДП на ТП ДГС Н.пазар)                             на ЕООД „ПОП-ДАН“) 

 

 

2.…………П……… 

(чл. 59 от ЗЗЛД– РСО - гл. счетоводител 

при ТП ДГС Н.пазар) 

 

 
 


