
С П О Р А З У М Е Н И Е   № 1 / 28.04.2017 г. 
към Договор № 19 от 07.04.2017 г. 

за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина 
от Обект № 1708 /отдели 2015-д, 2015-ж, 2015-ф, 2018-а/ 

 
 

Днес, 28.04.2017 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян”, 
териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД и във връзка с раздел I, чл. 
4 от Договор № 19 от 07.04.2017 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян” между: 

1. ДГС „Смолян”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800328, 
представлявано от инж. Станко Тодоров Делиянчев, в качеството му на директор и Зорка Руменова 
Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, 
бул. „България” № 83, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна, и  

 
2. „ЧИКО – С” ЕООД, ЕИК 120037377, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. 

Смолян, ул. „Наталия” № 5, вх. А, ап. 12, представлявано от Ялчън Сюлейман Реджеб в качеството 
му на управител, наричан за краткост КУПУВАЧ от друга страна, се сключи настоящото 
допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното: 

 
І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Във връзка със сключен Договор № 19 от 07.04.2017 год. за покупко-продажба на прогнозни 
количества добита дървесина, съгласно раздел I, чл. 4 от същия, относно определянето на график за 
издължаване на количествата дървесина, предмет на договора, 

 

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

1. Количествата дървесина да бъдат транспортирани по тримесечия, минимални количества 
и в срокове, както следва: 

обект № отдел / подотдел 
ТРИМЕСЕЧИЯ 2017 г. 

ОБЩО 
I II III IV 

1708 
2015-д, 2015-ж, 
2015-ф, 2018-а 

- 180 200 92,06 472,06 

 

2. Всички останали клаузи на Договор № 19 от 07.04.2017 год. по регистъра на договорите в 
ТП ДГС „Смолян” остават непроменени. 

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 
страните и е неразделна част от Договор № 19 от 07.04.2017 год. за покупко-продажба на 
прогнозни количества дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”. 
 
 
ПРОДАВАЧ: КУПУВАЧ: 
Директор на ДГС „Смолян” Управител 
1: .............../п/........................ : .............../п/........................ 
(инж. Станко Делиянчев)  (Ялчън Реджеб) 
 
Гл. счетоводител 
2: ............../п/........................ 
(Зорка Маринова) 
 

 
*Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 


