
А Н Е К С № П0-01-42 / 1
КЪМ ДОГОВОР № ПО-01-42 / 06.08.2021 г. ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

Днес 07.10.2021 година, в с. Места, във връзка с подадено заявление с вх. № 12-00- 
474/04.10.2021 г. и необходимостта от изграждането на тракторен извозен път с дължина 300 
л.м. към Обект № 2134С, както и наличието на повреден дървестой, в следствие на корояд, 
се сключи настоящият Анекс към Договор № ПО-01-42 / 06.08.2021 г. между:

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

и от друга

2. „ЛЕССЪР" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Банско, обл. Благоевград, ЕИК 
201361436, представлявано от Борис Лазаров, в качеството и на Управител, наречен 
накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, при следните условия:

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Включват допълнителни количества маркирана дървесина, поради:
- Необходимостта от изграждането на тракторен път с дължина 300 л.м. в 

отдел/подотдел 252 "л";
- Поради наличието на повреден дървостой в следствие на биотични фактори, а 

именно корояд на площ от 0,1 ха в отдел / подотдел 252 "е", констатиран с протокол серия 
ЮЗДП № 6068268 / 16.09.2021 г. се налага извеждане на санитарна сеч на засегнатия 
дървостой,

при следните права и задължения на страните:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу възнаграждение да отсече, извози и рампира 

на временен горски склад допълнително маркираната дървесина от техническа и санитарна 
сеч в отдел 252 "л" и 252 "е" до 23.10.2021 г.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати допълнително добитото и рампирано 
количество дървесина по количества, сортименти и цени, както следва:

Категории дървесина, 
сортименти

Дървесен
вид

Количество
м3

Ед. Цена, 
лв/ м3

Стойност, лв

1 2 3 4 5
ИГЛОЛИСТНИ 33 27.30 901

ЕДРА 18 25.78 464
в т.ч. Трупи I кл. бб 4 25.00 100
в т.ч. Трупи II кл. бб 14 26.00 364

СРЕДНА 7 28.43 199
в т.ч. Трупи III кл. бб 2 27.00 54

в т.ч. Т-на д-на бб, см 5 29.00 145
ДРЕБНА 2 29.00 58

в т.ч. Т-на д-на бб, см 2 29.00 58
ДЪРВА 6 30.00 180

в т. ч. Дърва за огрев бб, см 6 30.00 180
ОБЩО 33 27.30 901

3. За обща стойност на услугата - сеч, извоз и рампиране на дървесината в Обект № 
2134С да се счита сумата от стойността на услугата за сеч, извоз и рампиране на дървесина, 
посочена в Договор № ПО-01-42 / 06.08.2021 г. и настоящия Анекс, а именно 11515,00 лева 
/единадесет хиляди петстотин и петнадесет лева / без ДДС.



4. За общ обем на дървесината в Обект № 2134С да се счита сумата от кубатурата, 
посочена в Договор № ПО-01-42/ 06.08.2021 г. и настоящия Анекс, а именно 404 куб. м.

5. За всички неупоменати случаи в настоящия Анекс, са в сила клаузите на Договор № 
ПО-01-42 / 06.08.2021 г.

Настоящият Анекс е неразделна част от Договор № ПО-01-42 / 06.08.2021 г. и се 
подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.


