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ДОПЪЛНИТЕЛНО  СПОРАЗУМЕНИЕ 

№69-Д/03.01.2023 г. 

 

Днес,03.01.2023 год. в гр.Ракитово на основание чл.4, ал. 2 от Договор №69-

Д/21.05.2021 г. за добив на дървесина от обект №2128 (отдел/подотдел 334 л), и във връзка с 

входирано в ТП ДГС „Ракитово” заявление №Вх-21-857/29.11.2022 г., се сключи настоящото 

споразумение между: 

 

1.ЮЦДП–ТП Държавно горско стопанство ”Ракитово”, ЕИК:2016195800420, със 

седалище и адрес на управление, гр.Ракитово, област Пазарджик, ул. ”Александър 

Стамболийски” No2, представлявано от инж. Муса Али -Директор и Марияна Велева -

гл.счетоводител, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

И 

2. „Кали-85” ЕООД, ЕИК 202874737, със седалище и адрес на управление: община Ракитово, 

гр. Ракитово 4640, ул. "Христо Боянов" No 2, представлявано от Калинка Холянова - управител, 

наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ , от друга страна, като 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

1. Да се удължи срокът на Договор №69-Д/21.05.2021 г., до 20.05.2023 г.  и  

изпълнителят да извърши дърводобивна дейност, включваща сеч, разкройване на 

асортименти в обект №2128 (отдел/подотдел 334 л ), с общо останало количество в размер на 

244 куб. м. лежаща маса. Да предава изпълнението на възложената работа  до 30-то число на 

текущият месец по минимални количества и  в срокове по календарни месеци, както следва:    

№2128 44 200 0 0 244

Обект № OБЩО м3I-во трим. II-ро трим. III-то трим. IV-то трим.

 
 

2. Всички останали разпоредби в действащия между страните договор за добив на 

дървесина от обект №2128 (отдел/подотдел 334 л), остават непроменени за срока на неговото 

изпълнение. 

Неразделна част от допълнителното споразумение e входирано заявление №Вх-21-

857/29.11.2022  г. 

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – два броя за 

Възложителя и един брой за Изпълнителя. 

 

Възложител:                                                                        Изпълнител:......./*п/................... 

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

                             

2.Гл.счетоводител:...../*П/.....................                                                                 
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС)2016/679)16/679)))) е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия 

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