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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  

КЪМ   ДОГОВОР № 185201 

 

 

    Днес  30.07.2018г. в гр.Стара  Загора,  се  подписа  настоящото допълнително  споразумение към Договор 

№ 185201   от  07.03.2018г.  между  

               ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО Стара  Загора с  ЕИК в  регистър  БУЛСТАТ: 2016176540191, 

със седалище и адрес  на управление:  гр.Стара Загора ,  ул.“12-ти пехотен полк“ №22 ; e-mail: dgsstarazagora@uidp-

sliven.com, представлявано от Директор инж.Иван Колев Чергеланов   и   гл.счетоводител  Иванка Тодорова Бинева  , 

наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,от една страна    

И 

 фирма “Агресия 99“ ЕООД   с ЕИК по Булстат BG 123645648 , със седалище и адрес на управление: гр Стара 

Загора , ул.“Братя Жекови“, № 57,  вх.А,  ап.27, представлявана от Диян Генчев Иванов  , наричан  за краткост     

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, като: 

    двете  страни  приемат ,че са налице   договорените основания  ( съгл.т.4.6 от  раздел  IV на Договор № 185201) 

за  сключване на допълнително споразумение към същия:  

 

 Съгласно  постъпило  заявление  от  фирмата-изпълнител (заведено  под вх.№ СГ-00-204/30.07.2018г. в деловодния 

регистър  на  ТП ДГС Стара Загора)  и   постъпил  Рапорт (заведен  под вх.№ АСД-06-145/02.08.2018г. в деловодния 

регистър  на  ТП ДГС Стара Загора)  от инж.Любомир Костов Стойков -началник I ГСУ,  в  които  са  изложени  

причините за  отлагане  срока  на  следващото  отглеждане  на горските  култури в отдел 83р и отдел 83 8 , двете  

страни  не  възразяват   за  промяна  на  срока  за  „второ  окопаване  на  2годишни горски култури – акация  - КЗ – 

отдел 83 8 и отдел 83р“. Същото  ще  бъде  възложено  за извършване   с  Протокол  за  възлагане на дейността,  с  

краен  срок  до 30.09.2018г.  

Неразделна  част  от  настоящото   допълнително  споразумение  са:  

1.Заявление   на  фирма Агресия 99  ЕООД  

                                                2. Рапорт  от началник  I ГСУ при ТП ДГС Стара Загора 

 

Допълнителното  споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два  за  ТП ДГС Стара Загора  и 

един за   фирмата-  изпълнител “Агресия 99“ ЕООД  .  

 

 ЗА  ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛ : 

ТП ДГС Стара Загора                                                       фирма  „Агресия 99“ ЕООД   

       Директор:...../п/*.............                                                                                  Управител :...../п/*............. 

  ( инж.Иван Чергеланов )                                                                                                 ( Диян Иванов) 

 

Гл.счетоводител:...../п/*.............  

            (Иванка Бинева) 
*Заличено  обстоятелство   на осн. чл.2 от ЗЗЛД 
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