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АНЕКС 

КЪМ ДОГОВОР ЗА  ПРОДАЖБА НА  СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН 

 

за покупко-продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от 

годишен план от за ползването на дървесина за 2021год. от общинските горски 

територии,  собственост на Община Лозница,  в Обект № 3 

  

 

Днес 18.04.2022г. в гр. Лозница, се сключи настоящото допълнително споразумение 

между:  

 1. ОБЩИНА ЛОЗНИЦА,  със седалище и адрес на управление: гр. Лозница,  ул. „Васил 

Левски“ № 6, с БУЛСТАТ 000505853, представлявана от Севгин Шукри -  Кмет на Община 

Лозница и Тотка Паисиева Тодорова-директор на дирекция „ФБ, наричан по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна 

и 

2. „ЛЕС ГРУП” ООД, с ЕИК 116581558, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, 

гр. Разград, община Разград, област Разград, ул.”Княз Борис” № 67-Б, представлявано от 

Катя Жекова Дечкова, наричан по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна, при 

следните условия : 

 

 

І. Предмет на споразумението: На чл. 51, ал.3, предл.второ от  Наредба за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,  раздел Права и 

задължения на възложителя, т.1.8 от гореописания договор, писмо № РДГ11-

1953/08.04.2022г.   и Одобрен протокор на РДГРусе, за представено план-извлечение за 

промяна на вида на сечта през 2022г. отпадане на необходимост от извършване на  ползване  

от отдел 352,  подотдел “в“, от отдел 361,  подотдел “х“ и от отдел 361,  подотдел “ю“  , 

поради вида на територията, страните се споразумяха за следното: 

1.1. Променя се р. I. т. 1.2 от договора, както следва:  Продавачът прехвърля на 

Купувача собствеността върху прогнозни количества маркирана дървесина  на корен от 

Обект № 3, отдели 298к , 356в, 356з   от КЛФ -2021 г.  на Община Лозница. 

1.2. Променя се р. II. т. 2.1 от договора, както следва:  Цената, която Купувачът заплаща 

за  общото прогнозно количество  от 440 пл. куб.м. прогнозни количества маркирана дървесина  

на корен от Обект № 3, отдели 298к, 356в, 356з е  20825,00/двадесет хиляди осемстотин 

двадесет и пет/  лева без ДДС, разпределена по асортименти съгласно приложение №1, което е 

неразделна част от настоящия договор. 

1.3. Променя се р. II, т. 3, предл. първо от договора, както следва:  Гаранция за 

изпълнение  в размер на 2082,50 /две хиляди осемдесет и два и 0,50/лева представляваща 10 

%(десет процента) от стойността, посочена в т.2.1 от настоящия договор  се внася преди 

сключване на договора по банкова сметка на Община Лозница, остатъкът от внесената 

гаранция да бъде върната на Купувача поради отпадналата необходимост от извършване на 

извършване на  ползване  от отдел 352,  подотдел “в“, от отдел 361,  подотдел “х“ и от отдел 

361,  подотдел “ю“  . 

1.4. Променя се ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 към Договор  за покупко-продажба на стояща 

дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план от за ползването на дървесина 

за 2021год. от общинските горски територии,  собственост на Община Лозница,  в Обект № 

3, както следва: 

Цената общо за Обект № 3 е   20825,00/двадесет хиляди осемстотин двадесет и пет/  

лева без ДДС, в т.ч. по сортименти дървесина общо за обекта както следва: 
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№ на 

обекта 

Място на 

извършване 

на дейността 

отдел, 

подотдел 

категория 

дървесина 

Размер и качество на 

асортиментите  
дър.вид 

количество 

/м3/ 

цена на 1 

м3 /лв.без 

ДДС/ 

Стойност 

/лв.без ДДС/ 
  298к Едра Трупи за бичене от 18 до 29 ак 10 55,00 550,00 

  298к Средна Технологична дървесина  ак 10 44,00 440,00 

  298к Средна Колове за лозя ак 5 52,00 260,00 

  298к Средна Греди обли ак 5 52,00 260,00 

  298к Дребна Технологична дървесина  ак 5 44,00 220,00 

  298к Дърва ОЗМ ак 5 51,00 255,00 

3
 

298к Дърва Дърва за горене   ак 30 44,00 1320,00 

Общо:       70 47,21 3305,00 

356в Едра Трупи за бичене от 18 до 29 ак 25 55,00 1375,00 

356в Средна Технологична дървесина  ак 40 44,00 1760,00 

356в Средна Колове за лозя ак 15 52,00 780,00 

356в Средна Греди обли ак 10 52,00 520,00 

356в Дребна Технологична дървесина  ак 10 44,00 440,00 

356в Дърва ОЗМ ак 30 51,00 1530,00 

356в Дърва Дърва за горене   ак 80 44,00 3520,00 

Общо:       210 47,26 9925,00 

356з Едра Трупи за бичене от 18 до 29 ак 20 55,00 1100,00 

356з Средна Технологична дървесина  ак 30 44,00 1320,00 

356з Средна Колове за лозя ак 10 52,00 520,00 

356з Средна Греди обли ак 10 52,00 520,00 

356з Дребна Технологична дървесина  ак 5 44,00 220,00 

356з Дърва ОЗМ ак 25 51,00 1275,00 

356з Дърва Дърва за горене   ак 60 44,00 2640,00 

Общо:       160 47,47 7595,00 

  ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 3   440 47,33 20825,00 

 

ІІ. Всички останали клаузи по Договор  за покупко-продажба на стояща дървесина на 

корен по сортиментна ведомост от годишен план от за ползването на дървесина за 2021год. 

от общинските горски територии,  собственост на Община Лозница,  в Обект № 3 остават 

непроменени. 

III. Настоящия анекс се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 

страните и е неразделна част от договора. 

 

 ПРОДАВАЧ:…….………..…                   КУПУВАЧ: …………..……                                               

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА   „ЛЕС ГРУП“ООД  

    /  Севгин Шукри/    /Катя Дечкова/ 

Директор Дирекция „ФБ“ ................................ 

                                        / Тотка Тодорова / 

Съгласувал: ............................. 

                    /А.Салиева/ 

Изготвил: : ............................. 

Обслужващ юрист 

                       /А.Тонева 


