
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №ОД-00-101 
КЪМ ДОГОВОР №ОД-00-60/10.06.2019г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА 

 
 

Днес, 23.12.2019г. в гр.Хасково, на основание т.9.4. от договор №ОД-00-60/10.06.2019г. за възлагане 
добив на дървесина (изменен с допълнително споразумение №ОД-00-82/26.12.2019г.) и във връзка със 
заявление с вх.№ОД-00-678/19.12.2019г., 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.”Маркони груп лес”ЕООД гр.Пловдив, с адрес на управление гр.Пловдив, р-н Източен, ул.Перущица 
№2, ет.2, ап.45 с ЕИК 203110960, представлявано от Пенка Бангеева в качеството и на Управител, и наричан 
накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, при следните условия: 

 
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 (изменени с допълнително споразумение №ОД-00-82/26.12.2019г.), както следва: 
- краен срок за сеч      – не по-късно от 30.06.2020г.; 
- краен срок за извоз      – не по-късно от 30.06.2020г.; 
- краен срок за освидетелстване на сечищата  – не по-късно от 30.07.2020г.; 
 
2.Определят се допълнителни срокове за сеч, извоз и за освидетелстване на сечищата през 2020г. за 

следните насаждения, както следва: 
Подотдел 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: 

16-к 01.02.2020г. 30.06.2020г. 30.06.2020г. 30.07.2020г. 
16-м 01.02.2020г. 30.06.2020г. 30.06.2020г. 30.07.2020г. 
16-н 01.02.2020г. 30.06.2020г. 30.06.2020г. 30.07.2020г. 
 
3.Определя се допълнителен график за 2020г., съгласно който Изпълнителят предава изпълнението на 

възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва: 

Оставащите за добив количества дървесина са определени като разлика от посоченото в договора и 
указано в позволителното за сеч и добитото през 2019г. за съответното насаждение. 

 
4.Променя се крайния срок за изпълнение на договора по т.1.6. - до 30.07.2020г.; 
 
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”:      ”Маркони груп лес”ЕООД       
 
Директор:…………………........     Управител:………………………  

/инж.Любомир Илиев/    /Пенка Бангеева/  
 
 
Гл.счетоводител:..........................      

/Шенер Али/  

Периоди от дата до дата и минимални количества за съответния период (тримесечие) в куб.м. 
Отдел, подотдел от 01.02.2020г. 

до 30.04.2019г. 
от 01.05.2019г. 
до 30.06.2019г. 

ОБЩО  

16-к 37 24 61 
16-м 123 82 205 
16-н 71 50 121 

ОБЩО ЗА ОБЕКТА, м3 231 156 387 
ОБЩО ЗА ОБЕКТА с натрупване, м3 231 387  


