
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
 „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ”  
гр. Котел, ПК 8970, ул. „Проф. Павлов” № 57, тел. (+359453)42373, факс (+359453) 42920, e-mail: dgskotel@uidp-sliven.com 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 
 

към договор № 30/ 31.05.2022 г. 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ  - СЕЧ И ИЗВОЗ НА ДЪРВЕСИНА ДО ВРЕМЕНЕН 

СКЛАД 

 

Днес, 07.07.2022 г., на основание т. 10.4. от договор № 30/ 31.05.2022 г., във връзка с 

подадено заявление с входящ номер № АСД-09-705/ 16.06.2022 г. и доклад от комисия с вх. № 

АСД-06-676/ 06.07.2022 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. Лиляна Симеонова- Директор и Иванка Тинева- 

главен счетоводител, в качеството му на ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

 

„ДАНИ – 1 Б” ЕООД, ЕИК: 202842127, вписано в регистъра за търговски дружества на 

Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: с. Градец, п.к. 8990, област 

Сливен, кв. „Запад № 18, представлявано от Донка Вандакова, в качеството и на Управител, и 

наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното: 

 

1. За обект № 18, подотдел: 172 „л", дърв.вид: бк, гбр, от горски територии държавна 

собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Котел”, се променя срока на договора по т. 1.34 от 

същия, на 31.10.2022 г. 

2. Променя се графика за изпълнение на договора по тримесечия и минимални количества, 

съгласно т. 1.5. от договора, както следва: 

 

Обект № отдели/подотдели тримесечие 2022 г. общо количество краен срок за 

I II III IV пл.м3 изпълнение 

18 172 „л“ - - 100  75 175 31.10.2022 
 

3. Всички останали клаузи остават непроменени. 

МОТИВИ: Удължаването на срока на договора се налага, поради липса на път до подотдела, 

което прави усвояването на дървесината в срока на договора невъзможно. 

Настоящият анекс е неразделна част от договор № 30/ 31.05.2022 г. и се състави и подписа 

в три еднообразни екземпляра. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:             /п/,/п/*                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЧ:             /п/,/п/*  

„ЮИДП“ ДП ТП „ДГС КОТЕЛ“                                  „ДАНИ – 1 Б” ЕООД 

 

ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:                                               ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: 

ДИРЕКТОР:                                                                    УПРАВИТЕЛ: 

ИНЖ. ЛИЛЯНА СИМЕОНОВА                                   ДОНКА ВАНДАКОВА 

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

………....…………                                                       ………....………… 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:                               

ИВАНКА ТИНЕВА                                         

           /п/*            

………....………… 
 

МС/ 

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



Съгласувал: 

Инж. Симеон Симеонов, заместник директор,………………………………………….27.06.2022 г. 

 

Съгласувал: 

Инж. Симеон Симеонов, заместник директор,…………………………………………07.07.2022 г. 

 

Инж. Росица Недкова, юрисконсулт,…………………………………………………….07.07.2022 г. 

 

 

Изготвил: 

Инж. Мария Симеонова, завеждащ административна служба,………………………..07.07.2022 г. 


