
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” ГР. КОТЕЛ 
 

 

 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 

На сключения договор № 49 от 15.07.2020 г. за продажба на прогнозни количества стояща дървесина 

на корен,№ 64, включващ отдели/подотдели: 24 д, 25 а, 25 б, 25 г, 25 е, 25 к, 29 а, 29 б, 29 з, 29 н, 31 г, 

38 д, дърв.вид: см, бк, ела, гбр, здб, бб, бк, здгл от горски територии държавна собственост, 

стопанисвани от ТП „ДГС Котел” за 1757пл. м3 прогнозни количества маркирана дървесина на 

корен, на предложена от Вас цена- 72193 (седемдесет и две хиляди сто деветдесет и три лева) без 

ДДС. 

 Днес  23.12.2020г. в гр. Котел между: 

1.„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ 

„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ“, вписано в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията с ЕИК: 2016176540153, представлявано от инж. Ивайло Русев, в качеството си на 

директор и Иванка Тинева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: град Котел, 

ул. „Проф.Павлов” № 57 „ 

И  

„ДЕМЕТ” ЕООД, вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция по вписванията с ЕИК: 

119033346, със седалище и адрес на управление:  обл. Сливен, общ. Котел, с. Тича, п.к. 8980, ул. 

„Георги Димитров” № 95, представлявано от Христо Русев Киров, в качеството му на Управител, e-

mail: demet.eood@abv.bg 

наричани по-долу за краткост всяко едно по отделно "Страна", а заедно "Страните", се сключи 

настоящото споразумение за следното: 

чл.1 На основание 8.1.1 от раздел VIII, Страните прекратяват по взаимно съгласие на  договор № 49 

/15.07.2020 г, считано от датата на подписване на настоящото споразумение. 

Чл.2 Възложителят връща на изпълнителя представената гаранция за изпълнение на договора в 

размер на 7219 (седем хиляди двеста и деветнадесет лева) по предоставената банкова сметка. 

МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ: Въз основа на подадено заявление с вх. № АСД-09-2290 от 

23.12.2020г. от Христо Русев Киров в качеството си на Управител „ДЕМЕТ” ЕООД поради 

спирането на сечта от месец септември 2020г, за неопределено време в ТП „ДГС Котел“. 

ТП „ДГС Котел”                             „ДЕМЕТ” ЕООД 

ДИРЕКТОР: ……………………………                                     УПРАВИТЕЛ………………………… 

                           /инж. И. Русев/                                                                              /Хр. Киров / 

 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: …………………………. 

                                              /Ив. Тинева/ 

ЮРИСКОНСУЛТ:…………………………………… 

                                                /В. Иванова/ 

8970, гр. Котел,                   e-mail: dgskotel@uidp-sliven.com                    Централа      +359453 42373 

обл. Сливен                                                                                                     Централа     +359887797096                         

ул. “Проф. П. Павлов” № 57                                                                          Факс              +359453 42920   
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