
С П О Р А З У М Е Н И Е   № Д-11-1#2  от 29.09.2022 г. 

към Договор № Д-11-1  от 12.04.2022 г. 

за товарене, транспортиране и разтоварване на иглолистна дървесина, за нуждите на 

ТП „ДГС Кирково“ 

 
Днес, 29.09.2022 година, в с. Чакаларово в административната сграда на ТП ДГС 

„Кирково“, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД 

и чл. 25 от Договор № Д-11-1 от 12.04.2022 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС 

Кирково” във връзка с молба вх. №вх-11-401 /30.05.2022 г. от "ДАРИС" ООД, между: 

1. ДГС КИРКОВО, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 

2016195800175, представлявано от инж. Юлиян Радков Русев, в качеството му на Директор 

и Бинка Кирилова Николова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: 

с.Чакаларово, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и  

2. "ДАРИС" ООД, ЕИК 108554629, съгласно Търговския регистър към Агенция по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: област Кърджали, община Кирково с. 

Чакаларово 6870, представлявано от ЮЛИЯН МАРТИНОВ АЛАДЖОВ и НИХАТ 

МЕХМЕДОВ ХОДЖЕВ – в качеството си на управители с начин на управление заедно и 

поотделно наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящото 

допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Във връзка със сключен Договор № Д-11-1 от 12.04.2022 г. за товарене, 

транспортиране и разтоварване на иглолистна дървесина, за нуждите на ТП „ДГС 

Кирково”, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от 

волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от 

страните по цитирания по-горе договор. 

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ 

ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

Чл. 1. Срокът, посочен в чл.3 от Договор № Д-11-1 от 12.04.2022г. по регистъра на 

договорите в ТП „ДГС Кирково” се изменя по следния начин: „до 30.11.2022 г.” 

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № Д-11-1 от 12.04.2022г. по регистъра на 

договорите в ТП „ДГС Кирково” остават непроменени. 

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-11-1 от 12.04.2022г. за товарене, 

транспортиране и разтоварване на иглолистна дървесина по регистъра на договорите в ТП 

„ДГС Кирково” 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Директор на ТП ДГС Управител 

1: ............/п*/........................... : ................./п*/...................... 

     ( инж. Юлиян Русев)        (Юлиян Аладжов) 

 

Гл. счетоводител 

2: .........../п*/........................... 

       (Бинка Николова) 

 

 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 


