
A H Е К С № ПО-01-26/1
КЪМ ДОГОВОР № ПО-01-26 / 28.03.2022 г. ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ

КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА

Днес 19.04.2022 година/ в с. Места, във връзка с необходимостта от изграждане на 
тракторен път с дължина 550 л.м. към Обект № 2217-1 за извеждане на техническа сеч в отдел 
/ подотдели 182 "ж1", „з1" се сключи настоящият Анекс към Договор № ПО-01-26 / 28.03.2022 
г. между:

1. ТП "Държавно горско стопанство Места", представлявано от инж. Димитър Терзиев - 
директор ТП ДГС и Красимира Чучулайна - ръководител счетоводен отдел, с ЕИК 
2016275060119, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна

и от друга
2. „Мусала 88" ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Горно Краище, обл. 

Благоевград, ЕИК 202084981, представлявано от Муса Дагон, в качеството и на Управител, 
наречен накратко КУПУВАЧ, при следните условия:

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Включват допълнителни количества маркирана дървесина, поради необходимостта от 
изграждане на тракторен път с дължина 550 л.м. в отдел / подотдел 182 "ж1", „з1" при 
следните права и задължения на страните:

1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава:
1.1. Да осигури допълнително договорените количества дървесина, както и да осигури 

присъствието на длъжностното лице, което да експедира от временния склад договорените 
количества дървесина. Допълнитолно маркираната дървесина в насаждението е с обща лежаща 
маса 88 куб. м.по количества, разпределена по категории и сортименти дървесина както 
следва:

отдел/
подотдел

дърв.
вид

общо ЕДРА СРЕДИ
А

ДРЕБН
А

ДЪРВА

I кл. II кл. III кл. обли
греди

техн.
дърв.

ритл. ОЗМ дърва

182 з1 бб 58 7 25 10 7 2 1 6 0
182 ж1 бб 30 3 12 5 3 3 1 3 0
Общо 88 10 37 15 10 5 2 9 0

2. КУПУВАЧЪТ се задължава:
2.1. Да заплати и транспортира допълнително маркираната дървесина за осветление на 

камионен път в подотдела по количества, сортименти и достигнати цени, както следва:

Категории дървесина, 
сортименти Дървесен вид

Количество,
m3

Ед. цена, 
лв./мЗ Стойност, лв.

1 2 3 4 5
ИГЛОЛИСТНИ 88 93.21 8203

ЕДРА 47 113.34 5327
в т.ч. Трупи I кл. бб 10 122.00 1220
в т.ч. Трупи II кл. бб 37 111.00 4107

СРЕДНА 30 77.47 2324
в т.ч. Трупи III кл. бб 15 83.50 1253
в т.ч. Обли греди бб 10 74.70 747
в т.ч. Т-на д-на бб, 5 64.90 325

ДРЕБНА 2 74.70 149
в т. ч. Ритловици бб, 2 74.70 149

ДЪРВА 9 56.78 511

\



в т.ч. ОЗМ бб, 9 75.70 511
ОБЩО 88 93.21 8203

2,2. КУПУВАЧЪТ се задължава да транспортира допълнителното прогнозно количество 
дървесина в Обект № 2217-1 до 30.01.2023 г.

3. За общо количество на дървесината в Обект № 2217-1 да се счита сумата от 
кубатурата, посочена в Договор № ПО-01-26 / 28,03.2022 г. и настоящия Анекс, а именно 329 
куб. м.

4. За обща стойност на дървесината в Обект № 2217-1 да се счита сумата от стойността 
дървесината, посочена в Договор № ПО-01-26 / 28.03.2022 г. и настоящия Анекс, а именно 
70203 лева /седемдесет хиляди двеста и три лева/ без ДДС.

5. За всички неупоменати случаи в настоящия Анекс, са в сила клаузите на Договор № 
ПО-01-26 / 28.03.2022 г.

Настоящият Анекс е неразделна част от Договор № ПО-01-26 / 28.03.2022 г. и се подписа и 
подпечата в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.


