
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2 
КЪМ ДОГОВОР №ОД-00-61/02.08.2018г. ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН 

 
 
 
 

Днес, 28.12.2018г. в гр.Хасково, на основание т.10.5. от договор №ОД-00-61/02.08.2018г. за покупко-продажба на 
дървесина на корен и във връзка с писмо №ОД-00-215/19.12.2018г. и коснтативен протокол №086883/28.12.2018г., 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 ПРОДАВАЧ, от 
една страна и 

2.”Интер Лес”ООД гр.София, ЕИК 831276264, с адрес на управление гр.София, ул.”Букет“ №56, бл.6А, ет.5, ап.20, 
представлявано от Христо Георгиев Тодоров, в качеството му на Управител, и наричан накратко КУПУВАЧ, от друга страна. 

 
Страните се споразумяха за следното: 
1.Променят се крайните срокове по т.1.3. от договора за сеч и извоз и за освидетелстване на сечищата за обекта 

(променени с допълнително споразумение №1/14.11.2018г.), 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.; 
2.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: 
219-х 2019 01.02.2019г. 31.05.2019г. 31.05.2019г. 30.06.2019г. 
219-ц 2019 01.02.2019г. 31.05.2019г. 31.05.2019г. 30.06.2019г. 
3.Променя се крайния срок на договора по т.1.6. от договора (променен с допълнително споразумение 

№1/14.11.2018г.) – до 30.06.2019г. 
4.Оставащите за добив количества дървесина, по дървесни видове, сортименти, единични и общи стойности, са 

описани в допълнителна спецификация Приложение №1 към настоящото допълнително споразумение, изготвена на база 
единичните цени по спецификацията Приложение №1 по т.1.2. от договора и  разликата между общото и добитото през 
2018г. количество за съответния подотдел и дървесен вид, а за тези дървесни видове, за които е добит обем по-голям от 
прогнозно определения, но остава неотсечена дървесина - на база констативен протокол №086883/28.12.2018г. и 
приложената към него сортиментна ведомост. 

5.Купувачът се задължава в срок до 10.01.2019г. да заплати авансово стойността на оставащата за добив 
дървесина. В случай, че действително бъде добито по-голямо количество от прогнозно определеното, останалата стойност 
над авансовата вноска се заплаща в срока по т.3. В случай, че действително бъде добито по-малко количество от прогнозно 
определеното, неусвоената част от авансовата вноска се възстановява. 

6.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. 

 
 
 
 
ПРОДАВАЧ:       КУПУВАЧ:  
ТП”ДГС Хасково”:      ”Интер Лес”ООД       
Директор:…………………........     Управител:……...................………  

/инж.Любомир Илиев/     /Христо Тодоров/  
 
 
 
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  

219-х 57 19 76 
219-ц 7 3 10 

ОБЩО ЗА ОБЕКТА, м3 64 22 86 
ОБЩО ЗА ОБЕКТА с натрупване, м3 64 86  
Минимални плащания без ДДС по периоди, лв. Авансова вноска – 3300.00 лв. 
Плащания с натрупване без ДДС, лв. Авансова вноска – 3300.00 лв. 



 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 
КЪМ ДОГОВОР №ОД-00-61/02.08.2018г. ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН 

 
 
 
 

Днес, 14.11.2018г. в гр.Хасково, на основание т.10.5. от договор №ОД-00-61/02.08.2018г. за покупко-
продажба на дървесина на корен и във връзка със заявление с вх.№ОД-00-564/13.11.2018г., 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 ПРОДАВАЧ, от една страна и 

2.”Интер Лес”ООД гр.София, ЕИК 831276264, с адрес на управление гр.София, ул.”Букет“ №56, бл.6А, 
ет.5, ап.20, представлявано от Христо Георгиев Тодоров, в качеството му на Управител, и наричан накратко 
КУПУВАЧ, от друга страна. 

 
Страните се споразумяха за следното: 
1.Променят се крайните срокове по т.1.3. от договора за сеч и извоз и за освидетелстване на сечищата 

за обекта, 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 28.12.2018г.; 
 
2.Променят се крайните срокове по т.1.4. от договора за сеч и извоз и за освидетелстване на сечищата 

за следните насаждения, както следва: 
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: 

219-х 20.12.2018г. 20.12.2018г. 28.12.2018г. 
219-ц 20.12.2018г. 20.12.2018г. 28.12.2018г. 

 
3.Променя се крайния срок на договора по т.1.6. от договора – до 28.12.2018г. 
4.Променят крайните срокове по графика по т.6.2.14. от договора, съгласно който КУПУВАЧА добива и 

заплаща дървесината, както следва: 
- за извършване добива на дървесината  – до 20.12.2018г. 
- за заплащане на добитата дървесина  – до 28.12.2018г. 
5.Поради достигане към датата на подписване на настоящото допълнително споразумение на 

прогнозния обем, добитата над количеството по графика дървесина ще се заплаща в срока по т.4.  
Всички останали клаузи в договора остават непроменени. 
Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка 

страна. 
 
 
 
 
ПРОДАВАЧ:       КУПУВАЧ:  
ТП”ДГС Хасково”:      ”Интер Лес”ООД       
Директор:…………………........     Управител:……...................………  

/инж.Любомир Илиев/     /Христо Тодоров/  
 
 
 
Главен счетоводител:..........................      

/Шенер Али/ 
 
 
 
 
 
 
 


