
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2 
КЪМ ДОГОВОР № ОД-00-70/18.09.2018г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА 

 
 
 

Днес, 28.12.2018г. в гр.Хасково, на основание т.9.4. от договор №ОД-00-70/18.09.2018г. за възлагане 
добив на дървесина, т.5 и т.6 от Допълнително споразумение №1/26.11.2018г., се сключи настоящото 
допълнително споразумение към договора, между: 

1.ТП”Държавно горско стопанство Хасково”, гр.Хасково, бул.”Г.С.Раковски” №6 представлявано от 
инж.Любомир Илиев – Директор и Шенер Али – главен счетоводител, с ЕИК 2016176540012, наричано за 
краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

2.”Димас 08”ЕООД гр.Хасково, с адрес на управление гр.Хасково, бул.“Васил Левски “ №2Д, с ЕИК 
202120580, представлявано от Митко Мутафчиев, в качеството му на Управител, и наричан накратко 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

Страните се споразумяха за следното: 
1.Поради възникнала обективна невъзможност добива на дървесината да се извърши в указаните 

срокове, се променя крайния срок по т.1.6. за изпълнение на договора (променен с допълнително 
споразумение №1/26.11.2018г.) - до 30.06.2019г.  

2.Променят се крайните срокове по т.1.3. от договора за сеч и извоз и за освидетелстване на сечищата 
променени с допълнително споразумение №1/26.11.2018г.), както следва: 

- краен срок за сеч     – не по-късно от 31.05.2019г.; 
- краен срок за извоз     – не по-късно от 31.05.2019г.; 
- краен срок за освидетелстване на сечищата  – не по-късно от 30.06.2019г.; 
3.Определят се допълнителни срокове за сеч и извоз и за освидетелстване на сечищата през работната 

2019г. за следните насаждения: 
Подотдел Работна година Начален срок за 

сеч и извоз – не 
по-късно от: 

Краен срок за сеч 
– не по-късно от: 

Краен срок за 
извоз – не по-

късно от: 

Краен срок за 
освидетелстване на 

сечището – не по-късно от: 
425-б 2019 01.02.2019г. 31.05.2019г. 31.05.2019г. 30.06.2019г. 
 
4.Определя се допълнителен график за добив на оставащата за отсичане дървесина, както следва: 

 
Всички останали клаузи в договора остават непроменени. 
Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка 

страна. 
 
 
 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
ТП”ДГС Хасково”:      ”Димас 08”ЕООД       
Директор:…………………........     Управител:……...................………  

/инж.Любомир Илиев/     /Митко Мутафчиев/  
 
 
Главен счетоводител:..........................      

/Шенер Али/ 
 

Периоди от дата до дата и минимални количества за съотвения период (тримесечие) в куб.м. 
Отдел, подотдел от 01.02.2019г. 

до 30.04.2019г. 
от 01.05.2019г. 
до 31.05.2019г. 

ОБЩО  

425-б 93 31 124 
ОБЩО ЗА ОБЕКТА, м3 93 31 124 
ОБЩО ЗА ОБЕКТА с натрупване, м3 93 124  



 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 
КЪМ ДОГОВОР № ОД-00-70/18.09.2018г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА 

 
 

Днес, 26.11.2018г. в гр.Хасково, на основание т.9.4. от договор №ОД-00-70/18.09.2018г. за възлагане 
добив на дървесина и във връзка със заявление с вх.№ОД-00-561/12.11.2018г., се сключи настоящото 
допълнително споразумение към договора, между: 

1.ТП”Държавно горско стопанство Хасково”, гр.Хасково, бул.”Г.С.Раковски” №6 представлявано от 
инж.Любомир Илиев – Директор и Шенер Али – главен счетоводител, с ЕИК 2016176540012, наричано за 
краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

2.”Димас 08”ЕООД гр.Хасково, с адрес на управление гр.Хасково, бул.“Васил Левски “ №2Д, с ЕИК 
202120580, представлявано от Митко Мутафчиев, в качеството му на Управител, и наричан накратко 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

Страните се споразумяха за следното: 
1.Поради възникнала обективна невъзможност добива на дървесината да се извърши в указаните 

срокове, се променя крайния срок по т.1.6. за изпълнение на договора на 20.01.2019г.  
2.Променят се крайните срокове по т.1.3. от договора за сеч и извоз и за освидетелстване на сечищата, 

както следва: 
- краен срок за сеч     – не по-късно от 20.12.2018г.; 
- краен срок за извоз     – не по-късно от 20.12.2018г.; 
- краен срок за освидетелстване на сечищата  – не по-късно от 20.01.2019г.; 
3.Променят се крайните срокове по т.1.4. от договора за сеч и извоз и за освидетелстване на сечищата 

за следните насаждения: 
Подотдел Краен срок за сеч –  

не по-късно от: 
Краен срок за извоз –  

не по-късно от: 
Краен срок за освидетелстване на 

сечището – не по-късно от: 
425-б 20.12.2018г. 20.12.2018г. 20.01.2019г. 

4.Променя се графика по т.5.2.15. за извършване добива на дървесината, както следва: 

5.В случай, че по обективни причини добива на дървесината не бъде приключен в сроковете по т.2 и 
т.3, а изпълнението на договора не приключи в срока по т.1, страните се споразумяват срока за изпълнение на 
договора да бъде удължен през календарната 2019г., като за това бъде подписано ново допълнително 
спроразумение, в което да бъдат указани срокове за сеч и извоз и за освидетелстване на сечищата, както и 
допълнителен график за добив на оставащата за отсичане дървесина.  

6.В случай на подписване на допълнително споразумение по т.5, сроковете за добив и освиделстване 
на сечищата, количествата и сроковете по допълнителния график за 2019г. се определят, като се вземат в 
предвид оставащите за добив количества, които са разлика от предвидения обем и добития, въз основа на 
съставените протоколи за освидетелстване на сечищата на насажденията по т.2, а при достигане на прогнозния 
обем, но неусвояване на цялата площ, и въз основа на инвентаризиране на оставащата за отсичнае дъвесина, 
описана в констативен протокол. Сроковете се съобразяват и с необходимото технологично време за 
освидетелстване на сечищата, за комплектоването на преходните насаждения и изготвяне и одобрение на 
съответната документация, климатичните условия и условията за добив, както и с максимално допустимите 
срокове за провеждане на сеч съгласно действащата нормативна база.  

Всички останали клаузи в договора остават непроменени. 
Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка 

страна. 
 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
ТП”ДГС Хасково”:      ”Димас 08”ЕООД       
Директор:…………………........     Управител:……...................………  

/инж.Любомир Илиев/     /Митко Мутафчиев/  
 
 
Главен счетоводител:..........................      

/Шенер Али/ 

Периоди от дата до дата и минимални количества за съответния период (тримесечие) в куб.м. 
Отдел, подотдел от 25.09.2018г. 

до 20.12.2018г. 
ОБЩО  

425-а  350 350 
425-б 672 672 

ОБЩО ЗА ОБЕКТА, м3 1022 1022 
ОБЩО ЗА ОБЕКТА с натрупване, м3 1022  


