
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №ОД-00-60 
КЪМ ДОГОВОР №ОД-00-7/05.01.2021г. ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ 

КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА И РАМПИРАНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД 
 

Днес, 30.12.2021г. в гр.Хасково, на основание т.10.4. от договор №ОД-00-7/05.01.2021г. за покупко-
продажба на прогнозни количества дървесина, добита и рампирана на временен склад, т.5 от Допълнително 
споразумение №ОД-00-29/14.06.2021г. към договора и във връзка със заявление вх.№ОД-03-620/23.12.2021г., 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.”Радиор”ООД гр.Хасково, с адрес на управление гр.Хасково ул.”Булаир” №27-29, вх.В, ет.3, ап.24, 
ЕИК 126006869, представлявано от Йордан Йорданов, в качеството му на Управител, и наричан накратко 
КУПУВАЧ, от друга страна, при следните условия: 

Страните се споразумяха за следното: 
1.Изменя се крайния срок за изпълнение на договора по т.1.3. от същия -  до 30.06.2022г. 
2.Оставащата за заплащане дървесина е определена след освидетелстване на сечищата по издадените 

през 2021г. позволителни за сеч за посочените в т.3 от Допълнително споразумение №ОД-00-59/30.12.2021г. 
към договор за възлагане добив на дървесина №ОД-00-13/13.01.2021г. отдели 47-а, 70-б, 70-и, оставащи 
преходни за 2022г. в частта им под ограниченията по Заповед №РД49-195/21.05.2021г., като разлика между 
предвидените по договора прогнозни количества по дървесни видове и сортименти за съответния отдел и 
действително добитите и приети с приемателни протоколи, както и целите количества от отделите, за които не 
са издавани позволителни за сеч или не е извършван добив. Оставащите за заплащане количества дървесина са 
определени с точност цял кубически метър и също са прогнозни. Стойността им е определена на база 
достигнатите единични цени по договора. Оставащата за заплащане дървесина е описана в следната 
спецификация, по дървесни видове, категории, сортименти, количества, единични и общи стойности, както 
следва: 

Категории дървесина, сортименти   Дървесен вид  Количество Единична цена Обща стойност 
куб.м. лв./куб.м. общо, лв. 

I II III IV V 
Подотдел 47 а         
Средна        2 75,00 150,00 
Технологична     бл 2 75,00 150,00 
Дребна       1 75,00 75,00 
Технологична     бл 1 75,00 75,00 
Дърва       167 74,64 12465,00 
За огрев     бл 98 75,00 7350,00 
За огрев     цр 54 75,00 4050,00 
За огрев     кгбр 1 75,00 75,00 
За огрев     мкш 9 75,00 675,00 
За огрев     ак 5 63,00 315,00 
Общо за подотдела       170 74,65 12690,00 
Подотдел 70 б         
Дърва       38 75,00 2850,00 
За огрев     бл 31 75,00 2325,00 
За огрев     цр 7 75,00 525,00 
Общо за подотдела       38 75,00 2850,00 
Подотдел 70 и         
Средна        2 75,00 150,00 
Технологична     бл 2 75,00 150,00 
Дърва       151 75,00 11325,00 
За огрев     бл 87 75,00 6525,00 
За огрев     цр 64 75,00 4800,00 
Общо за подотдела       153 75,00 11475,00 
ШИРОКОЛИСТНИ             
Средна        4 75,00 300,00 
Технологична     бл 4 75,00 300,00 
Дребна       1 75,00 75,00 
Технологична     бл 1 75,00 75,00 
Дърва       356 74,83 26640,00 
За огрев     бл 216 75,00 16200,00 
За огрев     цр 125 75,00 9375,00 
За огрев     кгбр 1 75,00 75,00 
За огрев     мкш 9 75,00 675,00 
За огрев     ак 5 63,00 315,00 
ОБЩО ШИРОКОЛИСТНИ       361 74,83 27015,00 

  
   
ПРОДАВАЧ        КУПУВАЧ 
Директор :………………………      Управител:……………………. 
 
Гл.счетоводител:………………. 



 

 
 

Категории дървесина, сортименти   Дървесен вид  Количество Единична цена Обща стойност 
куб.м. лв./куб.м. общо, лв. 

I II III IV V 
ОБЩО ЗА ОБЕКТА             
Средна        4 75,00 300,00 
Дребна       1 75,00 75,00 
Дърва       356 74,83 26640,00 
ОБЩО ЗА ОБЕКТА       361 74,83 27015,00 

 
3.Купувачът заплаща авансова вноска в размер на 20% от общата стойност на оставащата за заплащане 

дървесина по т.2 в 15-дневен срок от подписване на настоящото допълнително споразумение. Останалата част 
от стойността на дървесината КУПУВАЧЪТ заплаща по действително добити, приети с двустранен протокол и 
фактурирани количества по достигнати цени, или като внася авансови вноски, в размер до 20% от общата 
стойност по т.2. Когато фактурираната дървесина надвишава размера на авансовите плащания КУПУВАЧЪТ 
заплаща остатъка от стойността й съгласно клаузите на договора. 

4.Определя се график за предоставяне, заплащане и транспортиране на дървесината по т.2 за 2022г., 
както следва: 

Обект № Отдел, подотдел Тримесечия, количество куб.м. Общо, 
куб.м. I II III IV 

2107-1 47-а, 70-б, 70-и 180 181 - - 361 
При обективна невъзможност за спазване на графика от някоя от страните се прилагат съответните 

клаузи на договора. При виновно неизпълнение на графика от някоя от страните се налагат предвидените в 
договора санкции. 

 
Всички останали клцаузи в договора остават непроменени. 
Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка 

страна. 
 
 
 
 
 
 

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

/инж.Михаил Михайлов/     /Йордан Йорданов/  
 
За директор на ТП“ДГС Хасково“ 
Зам.директор: инж.Любомир Илиев 
Заповед за заместване №РД-17-686/23.12.2021г. 
От „ЮИДП“ДП гр.Сливен 
Подпис …………………………………………… 

 

 
 
Гл.счетоводител:………………. 
  /Шенер Али/ 
 
 
 
 
Изготвил: 
инж.Любомир Илиев   зам.директор  …………….  дата: 30.12.2021г. 
 
 
Съгласувал: 
Анастасия Йорданова   юрист   …………….  дата: 30.12.2021г. 
 


