
СПОРАЗУМЕНИЕ №1 

КЪМ 

ДОГОВОР ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

  

           Днес, 02.02.2023 година в ТП „Държавно горско стопанство – Карлово”, на 

основание Раздел VI, чл.16, т.16.2 от Договор №46/02.11.2021г. за осъществяване на 

строителен надзор, се сключи настоящото споразумение, между: 

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

п.к.4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода” №23, с ЕИК по 

Регистър по БУЛСТАТ 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев, в 

качеството му на директор и Милена Петрова, в качеството ѝ на гл. счетоводител, 

наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

2. ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ”, с ЕИК по БУЛСТАТ 177255317, 

със седалище и адрес на управление: гр.София, п.к.1619, бул. „Цар Борис III“ №257, 

представлявано от инж. Сава Богданов Тачев, в качеството му на управител, наричан по-

долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, като страните се споразумяха за 

следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Чл.1. Страните прекратяват по взаимно съгласие сключения Договор №46 от 

02.11.2021г. за осъществяване на строителен надзор с предмет: „Осъществяване на 

строителен надзор в процеса на извършване на „Основен ремонт на технико-

укрепително съоръжение, бараж на „Голямата река”, находящ се в териториалния 

обхват на дейност на ТП „ДГС - Карлово”” поради отпадане на необходимостта от 

извършване на надзора.  

Чл.2. Поради прекратяване на Договор №46 от 02.11.2021г. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

няма задължение да изпълни, уговореното в чл.5 от същия, а именно да упражнява 

строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ за обект - технико-укрепително 

съоръжение, бараж на „Голямата река”, находящ се в териториалния обхват на 

дейност на ТП „ДГС - Карлово” съответно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЕ дължи заплащането 

на стойността, уговорена в чл.2 от договора.  

Чл.3. Във връзка с уговореното прекратяване на договора страните не дължат една 

на друга никакви обезщетения и нямат претенции по изпълнението му.  

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да освободи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ внесената 

гаранция за изпълнение на договора в размер на 75,63 лв. 

Настоящото споразумение се състави в 3 /три/ еднообразни екземпляра - 2 /два/ за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 /един/ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на подписването 

му.  

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП „ДГС - Карлово”                                   ОБЕДИНЕНИЕ  „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ” 

 

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

              /инж. Златю Кличев/                                                             /инж. Сава Тачев/ 

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) 


