
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 
           към Договор № 64/30.12.2020г. 

 

 

Днес, 23.09.2021 година в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 

20а от ЗЗД и Раздел Х чл. 35 от Договор № 64/30.12.2020г. по регистъра на договорите на 

ТП „ДГС Карлово” за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на 

корен от Обект № 2135 съставляващ подотдели 148 "а", 148 "в", 169 "б", във връзка с 

Раздел ІІ, чл.5 и Раздел VІ, чл. 16 (1), т.14 от договора, между страните: 

 

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово”, адрес: гр. Карлово, ул. „Калофер 

войвода” №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю 

Христов Кличев в качеството му на Директор и Милена Стоянова Петрова в качеството и 

на Главен счетоводител, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна  

и 

2. ЕТ „Иван Чонлов”, вписано в ТВ по реда на ЗТР с ЕИК 115122694, със седалище 

и адрес на управление: с. Климент 4348, общ. Карлово, обл. Пловдив, представлявано от 

Иван Атанасов Чонлов в качеството му на управител, наричано за краткост КУПУВАЧ, 

от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение към посочения по 

горе договор за следното:  

 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

Чл.1. Във връзка с постъпило заявление от ЕТ „Иван Чонлов”, относно удължаване 

срока на Договор № 64/30.12.2020г. и съставен на място двустранен протокол с отразени 

в него обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на договореното количество 

дървесина в графика в раздел Раздел VІ чл. 16 (1), т.14, изменят в Раздел ІІ, чл.5 по 

взаимно съгласие срока на действие на договора до 31.12.2021г. 

 

Чл.2. Графикът за изпълнение в Раздел VІ чл. 16 (1), т.14 по тримесечия и 

минимални количества, се изменя както следва: 

 

Обект

№  

2135 

IV-то тримесечие 2021г. 

м. Октомври, м. Ноември, м. Декември  - пл.м3 

 

Общо 

пл.м3 

508 508 

 

Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени. 

 

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два 

за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА и е неразделна част от Договор № 64/30.12.2020г. 

по регистъра на ТП „ДГС Карлово”. 

    

ПРОДАВАЧ:                                                               КУПУВАЧ: 

                                                                            ЕТ „Иван Чонлов” 

 

1. Директор ТП ДГС „Карлово” – ….. /п/*.…         1. ................. /п/*..................... 

                                              /инж. Златю Кличев/            /Управител  – Иван Чонлов/ 

 

2. Главен счетоводител – …....… /п/*..........…..               

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

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


