
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №ОД-00-30 
 

Към договор №ОД-00-45/15.10.2021г. за продажбата на прогнозни количества стояща 
дървесина на корен от Обект №2122 от ЛФ 2021г. в горска територия– държавна 

собственост, предоставена за управление на ТП“ДГС Хасково“ 
 
 
 

Днес 02.09.2022г. в гр.Хасково, на основание т.9.2. от договор №ОД-00-
45.15.10.2021г. (изменен с ДС №ОД-00-52/29.11.2021г., ДС №ОД-00-9/04.01.2022г. и ДС 
№ОД-00-18/23.05.2022г.) и във връзка със заявление вх.№ОД-03-153/24.08.2022г. и доклад с 
вх.№ОД-03-154/26.08.2022г. 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.Любомир Илиев, в качеството му на 
и.д.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. 

Страните се споразумяха за следното: 
1.Поради възникнала обектнивна невъзможност договора да бъде изпълнен в 

определените срокове, крайния срок за изпълнение по т.4 от Раздел I от същия (изм. съгл. 
т.1 от ДС №ОД-00-52/29.11.2021г., съгл. т.1 от ДС №ОД-00-9/04.01.2022г. и съгл. т.1 от ДС 
№ОД-00-18/23.05.2022г.) се удължава до 30.12.2022г.  

2.Крайните срокове по т.4 от Раздел I от договора за сеч, за извоз и почистване на 
сечището и за освидетелстване на сечищата в обекта (изм. съгл. т.1 от ДС №ОД-00-
52/29.11.2021г., съгл. т.2 от ДС №ОД-00-9/04.01.2022г. и съгл. т.1 от ДС №ОД-00-
18/23.05.2022г.) се удължават, както следва: 

Краен срок за сеч      – не по-късно от 30.11.2022г. 
Краен срок за извоз и почистване на сечищата  – не по-късно от 30.11.2022г. 
Краен срок за освидетелстване на сечищата  – не по-късно от 30.12.2022г. 

 3.Оставащата за отсичане дървесна маса се определя на базата на констативни 
протоколи за освидетелстване на сечища №0655813/02.09.2022г., №0655814/02.09.2022г. и 
№0655815/02.09.2022г. за подотдели 214-ж, 616-д и 616-ж, в които към момента на 
подписване на настоящото допълнително спразумение сечта не е приключила, като разлика 
между указаните обем и площ по издадените позволителни за сеч и действително добитите и 
приети с двустранен протокол количества дървесина. Стойността на оставащата за добив 
дървесина е определена съгласно достигнатите цени по отдели, дървесни видове и 
сортименти по т.2 от Раздел I от договора. Оставащите за добив количества дървесина по 
отдели дървесни видове, сортименти, единични цени и обща стойност са, 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 214 ж         
Дърва       144,80 58,47 8466,46 
За огрев     здб 144,80 58,47 8466,46 
Общо за подотдела       144,80 58,47 8466,46 

 
 
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 

Подотдел 616 д         
Дърва       56,70 58,48 3315,82 
За огрев     здб 56,70 58,48 3315,82 
Общо за подотдела       56,70 58,48 3315,82 
Подотдел 616 ж         
Дърва       192,55 58,47 11258,40 
За огрев     здб 192,55 58,47 11258,40 
Общо за подотдела       192,55 58,47 11258,40 
ШИРОКОЛИСТНИ             
Дърва       394,05 58,47 23040,68 
За огрев     здб 394,05 58,47 23040,67 
ОБЩО ШИРОКОЛИСТНИ    394,05 58,47 23040,68 
ОБЩО ЗА ОБЕКТА             
Дърва       394,05 58,47 23040,68 
ОБЩО ЗА ОБЕКТА       394,05 58,47 23040,68 

4.Продавачът се задължава да издаде нови позволителни за сеч за подотдели 214-ж, 
616-д и 616-ж, в които към момента на подписване на настоящото допълнително 
спразумение сечта не е приключила, като това следва да бъде извършено не по-късно от 7 
(седем) дневен срок след освидетелсване на сечищата. В новоиздадените позволителни за сеч 
подлежащите на усвояване дървесна маса и площ да бъдат вписани на база изготвените 
протоколи за освидетелстване на сечища, като разлика между указаните обем и площ по 
първоначално издадените позволителни и действително добитите и приети с двустранен 
протокол количества дървесина и усвоената площ.  

5.Определя се допълнителен график, съгласно който Купувачъ се задължава да 
добива, заплаща и транспортира оставащата за усвояване дървесина по т.3, както следва: 
Обект 

№ 
Отдел, подотдел Тримесечия, количества куб.м. Общо, 

куб.м. I II III IV 
2122 214-ж, 616-д, 616-ж   131,35 262,70 394,05 

При обективна невъзможност за спазване на графика от страна на Купувача се 
прилагат съответните клаузи на договора. При виновно неизпълнение на графика от страна 
на Купувача се налагат предвидените в договора санкции. 

 
Всички останали клаузи в договора остават непроменени. 

 Настоящото допълнително споразумение се изготви в три /3/ еднообразни екземпляра 
– два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА. 
 
 
 
 
 
ЗА ПРОДАВАЧ      ЗА КУПУВАЧ 
ТП“ДГС ХАСКОВО“     ”Маркони груп лес”ЕООД 
 
и.д.Директор :………………………   Управител:……………………. 
  /инж.Любомир Илиев/     /Пенка Бангеева/ 
 
 
Гл.счетоводител:………………. 
  /Шенер Али/ 
 
 
Изготвил: 
Анастасия Йорданова   юрист   …………….  дата: 02.09.2022г. 


