
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №ОД-00-44 
КЪМ ДОГОВОР №ОД-00-3/05.01.2021г. ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН 

 
 

Днес, 12.10.2021г. в гр.Хасково, на основание т.10.5. от договор №ОД-00-3/05.01.2021г. (изм. с доп. 
споразумение №ОД-00-31/29.07.2021г.) за покупко-продажба на дървесина на корен и във връзка със заявление 
с вх.№ОД-00-ОД-03-471/03.10.2021г. и доклад вх.№ОД-03-487/06.10.2021г., се сключи настоящото 
допълнително споразумение към договора, между: 

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

2.”Делта“ЕООД с.Дунавци, с адрес на управление с.Дунавци, Община Казанлък, Област Стара 
Загора,  ул.Изгрев №25, с ЕИК 833008208, представлявано от Христо Георгиев Тодоров, в качеството му на 
пълномощник, съгласно пълномощно №1765/04.12.2020г., и наричан накратко КУПУВАЧ, от друга страна при 
следните условия: 

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 15.11.2021г.; 
- краен срок за извоз     – не по-късно от 15.11.2021г.; 
- краен срок за освидетелстване на сечищата  – не по-късно от 30.11.2021г.; 
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: 
21-р  15.11.2021г. 15.11.2021г. 30.11.2021г. 

3.Променя се крайния срок за изпълнение по т.1.6. от договора – до 30.11.2021г. 
4.Променя се графика по т.6.2.14. от договора, по който КУПУВАЧА добива и заплаща дървесината, 

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”:      „Делта“ЕООД       
Директор:…………………........    Пълномощник:…………................…  

/инж.Михаил Михайлов/     /Христо Тодоров/  
 
 
Гл.счетоводител:..........................      

/Шенер Али/ 
 
 
Изготвил: 
инж.Любомир Илиев   зам.директор  …………….  дата: 12.10.2021г. 
 
 
Съгласувал: 
Анастасия Йорданова   юрист   …………….  дата: 12.10.2021г. 

Периоди от дата до дата и минимални количества за съотвения период (тримесечие) в куб.м. 
Отдел, подотдел от 15.01.2021г. 

до 30.04.2021г. 
от 01.05.2021г. 
до 31.07.2021г. 

от 01.08.2021г. 
до 15.11.2021г. (за добив) 

до 30.11.2021г. (за плащане) 

ОБЩО 

21-в  148 331  479 
21-г  85  85 
21-р  65 487 552 

ОБЩО ЗА ОБЕКТА, м3 148 481 487 1116 
ОБЩО ЗА ОБЕКТА с 
натрупване, м3 148 629 1116  
Минимални плащания 
без ДДС по периоди, лв. 

1897.40 
(след авансовата вноска) 

21475.00 
 

21471.00 
 

49826.00 
 

Плащания с натрупване 
без ДДС, лв. 

6880.00 
(включително авансовата вноска) 

28355.00 
 

49826.00 
  


