
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 
           към Договор № 20/23.03.2021г. 

 

Днес, 07.06.2021 година в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 

20а от ЗЗД и Раздел Х чл. 35(1) от Договор № 20/23.03.2021г. по регистъра на договорите 

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

корен от Обект № 2119 съставляващ подотдели 87 "в", "г" 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. „Митови транс” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 203381505, със 

седалище и адрес на управление: с. Богдан 4343, обл. Пловдив, общ. Карлово, ул. „14-та“, 

№ 12, представлявано от Гергана Цочева Митова, в качеството и на управител, действаща 

чрез пълномощника си Евгения Тодорова Митова с ЕГН 8604204610, с постоянен адрес: с. 

Богдан, общ. Карлово, обл. Пловдив, ул. „14-та“, № 12, съгласно пълномощно с рег. № 

3845 от 04.11.2019г. на нотариус Силвия Ханджиева с район на действие РС-Пловдив, с 

рег. № 615 на НК, наричано за краткост КУПУВАЧ от друга страна, се подписа 

настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор за следното: 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Чл.1. След подадено заявление на основание Раздел VI, чл.15 т.3 от „Митови транс” 

ЕООД, ТП „Държавно горско стопанство - Карлово”, на основание Раздел V, чл.13(1) 

т.7, предлага продажба на стояща дървесина на корен на допълнително инвентаризирани 

/маркирани/ количества дървесина от промяна на трасе, за изграждане на проектиран нов 

извозен, тракторен път,  в насаждение предмет на договора - отдел/подотдел 87 „в“, а 

КУПУВАЧА приема покупка на 17 пл.м3. от дървесен вид – бук, по категории и 

сортименти както следва: едра строителна дървесина, трупи за бичене от 30 см до 49 см – 2 

пл.м3, , трупи за бичене от 18 см до 29 см – 3 пл.м3, средна технологична дървесина – 1 

пл.м3 и дърва за огрев – 11 пл.м3. Договорените единични цени по асортименти се запазват. 

Чл.2 Купувачът е длъжен да изпълнява договора и включените допълнително 

инвентаризирани /маркирани/ количества дървесина от настоящото споразумение в графика 

в раздел VI, чл.16(1), т.14, по тримесечия и минимални количества, както следва: 

 Месеци 2021г. – пл.м3 Общо 
пл. м3 Обект № 

2119 
II -ро тримесечие III -то тримесечие 

 
IV -то тримесечие 

200 467 317 984 
Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени. 

Настоящото допълнително споразумение е съставено и подписано в три еднообразни 

екземпляра, два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА и е неразделна част от Договор 

№ 20/23.03.2021г. по регистъра на ТП „ДГС Карлово”.    

ПРОДАВАЧ:                                                               КУПУВАЧ: 

                                                                            „Митови транс” ЕООД 

 

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

                                              /инж. Златю Кличев/                           /Евгения Митова/  

 

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) 


