
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ”  
гр. Котел, ПК 8970, ул. „Проф.Павлов” № 57, тел. 0453/42373, факс 0453/42920, e-mail: dgskotel@uidp-sliven.com 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 
 

към договор № 1/ 04.01.2022 г. 

за възлагане на добив  - сеч и извоз на дървесина до временен склад 

 

Днес, 31.01.2022 г., на основание т. 10.4. от договор № 1/ 04.01.2022 г., във връзка с подадено 

заявление с входящ номер № АСД-09-104/ 31.01.2022 г., и постигнато взаимно съгласие, се 

сключи настоящото допълнително споразумение между: 

 

„ЮИДП” ДП Сливен, ТП „Държавно горско стопанство Котел”, ЕИК: 2016176540153, със 

седалище и адрес на управление: гр. Котел, п.к. 8970, ул. „Професор Павлов” № 57, ЕИК: 

2016176540153, представлявано от инж. Росица Недкова- Директор и Иванка Тинева- 

главен счетоводител, в качеството му на ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

 

„ВЙНС 78” ЕООД, ЕИК: 201435032, вписано в регистъра за търговски дружества на 

Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: с. Пчелин, п.к. 8456, обл. 

Бургас, общ. Сунгурларе, представлявано от Валери Бойчев Арнаудов в качеството му на 

управител в качеството му на ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното: 

 

1. За обект № 65/21, отд./подотд: 485 д, 494 ж, 495 и, 496 м, 498 к, дървесни видове: см, 

бб, гбр, брз, бк, трп, количество: 436 пл.м3 лежаща маса, от гори- държавна собственост- 

стопанисвани от ТП „ДГС Котел” гр. Котел, се променя срока на договора по т.1.4 от същия, 

съгласно представено предписание към предписание на РДГ Сливен с рег. № РДГ12-

3403/27.05.2021 г. 
 

2. Всички останали клаузи остават непроменени. 

 

МОТИВИ: Удължаването на срока на договора се налага, във връзка със затруднения достъп 

до насажденията поради лошите метеорологични условия и краткия срок за изпълнение. 

Подотделите, попадащи в ГСУ „Царевец“ при лоши метеорологични условия са 

труднодостъпни поради насечения терен, което прави достъпа до тях през есенно- зимния 

сезон труден и в повечето случаи- невъзможен. 

 

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от договор № 1/ 04.01.2022 г. и 

се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. 

 

 

 

ЗА ТП „ДГС КОТЕЛ”                                                                ЗА „ВЙНС 78” ЕООД 

 

                                /п/,/п/*                                                                                       /п/,/п/* 

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

                     /инж. Р.Недкова/                                                                          /В. Арнаудов /  

                                                   /п/* 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: …………………….   

                                     /Ив.Тинева/ 

*заличени обстоятелства, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 

 

 


