
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №ОД-00-54 
 

Към договор №ОД-00-39/10.08.2021г. за продажбата на прогнозни количества стояща 
дървесина на корен от Обект №2117 от ЛФ 2021г. в горска територия – собственост на 

Община Димитровград, предоставена за управление на ТП“ДГС Хасково“ 
 
 

Днес 06.12.2021г. в гр.Хасково, на основание т.10.5. от договор №ОД-00-45/10.08.2021г. и във 
връзка с констативен протокол серия ЮИДП №100240/02.12.2021г., заявление с вх.№ОД-03-
564/03.12.2021г. и протокол с вх.№ОД-03-565/03.12.2021г. се сключи настоящото допълнително 
споразумение между:  
 1.ТП“Държавно горско стопанство Хасково“ към “Югоизточно Държавно Предприятие”ДП 
гр.Сливен, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, бул.“Г.С.Раковски“ №6, представлявано 
от инж.Михаил Михайлов, в качеството му на Директор и Шенер Али, в качеството й на 
гл.счетоводител, с ЕИК 2016176540012, наричано за краткост ПРОДАВАЧ, 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 Николова Бангеева в 
качеството и на Управител - наричано за краткост КУПУВАЧ от друга страна при следните условия: 
 

1.Поради възникнала в резултат на обектнивни обстоятелства невъзможност за 
неприключване на сечта в указаните срокове и във връзка с констатирано неусвояване на отсечена 
некубирана и маркирана неотсечена дървесина се удължава крайния срок за изпълнение на договора 
по т.1.6. от същия – до 28.01.2022г. 

2.Удължават се крайните срокове за сеч, извоз и за освидетелстване на сечищата по т.1.3. от 
договора, както следва 

Краен срок за сеч      – не по-късно от 28.12.2021г. 
Краен срок за извоз и почистване на сечищата  – не по-късно от 28.12.2021г. 
Краен срок за освидетелстване на сечищата  – не по-късно от 28.01.2022г. 

 3.Продавачът се задължава да издаде, а Купувачът се задължава осигури присъствието на 
своето наето по чл.242, ал.1, т.1 от ЗГ лице да получи позволителни за сеч за отдели 58-а, 58-б и 58-ю, 
включени в обект №2117/ Началните срокове за сеч и извоз да бъдат определени с позволителното за 
сеч, но не по-късно от 5 /пет/ работни дни от подписване на настоящото допълнително споразумение, 
а крайните такива да бъдат определени съгласно т.2. 

4.Поради изпълнение на количествата по графика по т.6.2.14. от договора, добитата от 
момента на подписване на настоящото допълнително споразумение до крайния срок за сеч по т.2 
дървесина да бъде приета, фактурирана и заплатена в срок до 30.12.2021г. 

Всички останали клаузи в договора остават непроменени. 
 

 Настоящото допълнително споразумение се изготви в три /3/ еднообразни екземпляра – два за 
ТП“ДГС Хасково“ и един за КУПУВАЧА. 
 
 
ЗА ПРОДАВАЧ      ЗА КУПУВАЧ 
ТП“ДГС ХАСКОВО“     ”Маркони груп лес”ЕООД 
 
Директор :………………………    Управител:……………………. 
  /инж.Михаил Михайлов/     /Пенка Бангеева/ 
 
 
Гл.счетоводител:………………. 
  /Шенер Али/ 
 
 
Изготвил: 
инж.Любомир Илиев   зам.директор  …………….  дата: 06.12.2021г. 
 
Съгласувал: 
Анастасия Йорданова   юрист   …………….  дата: 06.12.2021г. 


