
 

Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О  С П О Р А З У М Е Н И Е  

№ Д-09-18 #2/13.03.2023 г. 
към 

Договор № Д – 09-18/15.06.2022 г., за възлагане дейността добив на дървесина от 

обект №2231 
 

Днес, 13.03.2023 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград”, 

териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и 

договорите и чл.19, ал.1, от Договор № Д-09-18/15.06.2022 г., по регистъра на договорите в ТП 

„ДГС Златоград”, във връзка със заявление от „ДИЛЕС ТРЕЙД 79”ЕООД, заведено с вх.№ Вх-09-

78/18.01.2023 г. и Доклад с № Вх-09-78#1/02.03.2023 г. от инж.Пламен Балджиев – ст.лесничей в 

ГСУ “Златоград“ се сключи настоящото допълнително споразумение между: 
 

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД”, гр. Златоград, ул. Г. С. 
Раковски № 33, ЕИК №2016195800370 представлявано от инж. Съби Севдалинов Димитров – 
Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една 
страна и 

 

          2. „ДИЛЕС ТРЕЙД 79” ЕООД, ЕИК: 205487368, съгласно Търговския регистър към 

Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: област Смолян, община Златоград, 

град Златоград 4980, ул. Синчец № 2, представлявано от Димитър Хитков Папочаров в качеството 

му на управител - наричано по-долу  ИЗПЪЛНИТЕЛ, с което  страните се споразумяха  за 

следното: 
 

 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: 

 
В процеса на изпълнение предмета на горе цитирания договор, е извършена промяна в 

технологичния план за добив на дървесина в отдел/подотдел: 104 „л“, от териториалния обхват на 

ТП‘‘ДГС Златоград“ поради възникнала възможност от изграждане на нови тракторни извозни 

пътища, с цел усвояване на маркираната дървесина в насаждението. В резултат на предходното са 

маркирани допълнителни количества дървесина от дървесен вид - бук от страна на ПРОДАВАЧА. 

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение 
се договориха за следното: 

Чл.1 ПРОДАВАЧА, възлага на КУПУВАЧА да извърши добива на допълнително 
маркираното количество дървесина в общ размер на 26 м

3
, с прогнозна сортиментна структура 

по дървесни видове и достигнати единични цени без вкл. ДДС, както следва: 

Категории дървесина - Сортименти  
 Дървесен 

вид  

Количество 

Разходи за добив на 
дървесина 

Достигната 
цена 

Обща 
стойност 

на 
разходите 
за добив    
/ к.3 * к.4/ 

куб.м. лв./куб.м. общо, лв. 

1 2 3 4 5 

ОБЕКТ № 2231         

отдел: 104-л         

едра   0     



трупи за бичене - > 50 см.  на т.к. бк 0 34.67 0.00 

трупи за бичене - 30-49 см.  на т.к. бк 0 34.67 0.00 

трупи за бичене - 18÷29 см. на т.к. бк 0 34.67 0.00 

средна   0     

трупи за бичене тънки-от 15 до 17см. на т.к. бк 0 34.67 0.00 

обли стр. м-ли от средна-от 8 до 14 на т. к. бк 0 36.40 0.00 

тех.дървесина от средна бк 0 36.40 0.00 

дребна   0     

обли стр. м-ли от дребна бк 0 36.40 0.00 

тех.дървесина от дребна бк 0 36.40 0.00 

дърва   26     

ОЗМ бк 0 34.67 0.00 

дърва за горене бк 26 38.13 991.38 

едра   0     

трупи за бичене - > 50 см.  на т.к. здб 0 34.67 0.00 

трупи за бичене - 30-49 см.  на т.к. здб 0 34.67 0.00 

трупи за бичене - 18÷29 см. на т.к. здб 0 34.67 0.00 

средна   0     

трупи за бичене тънки-от 15 до 17см. на т.к. здб 0 34.67 0.00 

обли стр. м-ли от средна-от 8 до 14 на т. к. здб 0 36.40 0.00 

тех.дървесина от средна здб 0 36.40 0.00 

дребна   0     

обли стр. м-ли от дребна здб 0 36.40 0.00 

тех.дървесина от дребна здб 0 36.40 0.00 

дърва   0     

ОЗМ здб 0 34.67 0.00 

дърва за горене здб 0 38.05 0.00 

едра   0     

трупи за бичене - > 50 см.  на т.к. гбр 0 34.67 0.00 

трупи за бичене - 30-49 см.  на т.к. гбр 0 34.67 0.00 

трупи за бичене - 18÷29 см. на т.к. гбр 0 34.67 0.00 

средна   0     

трупи за бичене тънки-от 15 до 17см. на т.к. гбр 0 34.67 0.00 

обли стр. м-ли от средна-от 8 до 14 на т. к. гбр 0 36.40 0.00 

тех.дървесина от средна гбр 0 36.40 0.00 

дребна   0     

обли стр. м-ли от дребна гбр 0 36.40 0.00 

тех.дървесина от дребна гбр 0 36.40 0.00 

дърва   0     

ОЗМ гбр 0 34.67 0.00 

дърва за горене гбр 0 38.05 0.00 

общо за отдела   26 38.13 991.38 

ОБЩО ЗА ОБЕКТА   26 38.13 991.38 

 

Чл.2.На основание чл.6, ал.1, т.8 от Договор № Д-09-18/15.06.2022 г., по регистъра на 
договорите, количеството дървесина по договор се завишава с горепосочените количества 
дървесина и единичните цени за добив на дървесина за тези асортименти/категории дървесина. 
Общото прогнозно количество дървесина, предмет на добива от обект №2231 се променя на 
735 м

3
, а общата прогнозна стойност на дървесината на: 28 021,64 лв. /дванадесет и осем 

хиляди и двадесет и един лева и шестдесет и четири стотинки / без ДДС. 

 

Чл.3 КУПУВАЧА следва да довнесе гаранция за изпълнение на договора в размер на 
49,57 лв. /четиридесет и девет лева и петдесет седем стотинки/. Общият размер на 
гаранцията за изпълнение на договора става в размер на 1401,08лв. /хиляда четиристотин и 
един лева и осем стотинки /. 



 

Чл.4 Графика  по чл.7, ал.2, т.15 от договора се изменя както следва: 

 

Обект № 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО 

ТРИМЕСЕЧИЯ-2023 г. OБЩО 

I II III IV 

2231 49 110 110 100 369 

 
 Чл.5.Всички останали клаузи на Договор № Д-09-18/15.06.2022 г., по регистъра на 

договорите в TП „ДГС Златоград“ остават непроменени. 
 
Настоящото допълнително споразумение  се подписа в три еднообразни екземпляра- два 

за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА  и е неразделна част от Договор № Д-09-18/15.06.2022 г., 

за добив на дървесина. 
 

ПРОДАВАЧ:                                                                                  КУПУВАЧ:                                                                                                                                                                                                                                                           

     Директор:…....…/п*/….........……                                                       Управител:.........../п*/............. 

    /инж. Съби Димитров/                                                                    /Димитър Папочаров/ 

      Гл.счетоводител :…..../п*/……......              

       /Мариета Дюлгерова/  
 

 

 

 

 

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

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


