
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 
към Договор № 4/05.01.2021г. 

 

Днес, 12.01.2021г. в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а 

от ЗЗД,  Раздел X, чл.35(1) от Договор № 4/05.01.2021г. по регистъра на договорите на 

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

корен, от Обект № 2141 съставляващ отдели/подотдели 458 „ф“, 459 „а“, 460 „а“, 

„в“, „г“, 484 „б“, „м“, „с“, във връзка с  Раздел VІ, чл. 16(1), т.14 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 Петрова в качеството и 

на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна  

и 

2. „Маркони груп-лес” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 203110960, 

със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Александър 

Стамболийски” №50, ет.4, ап.10, с управител Пенка Николова Бангеева, 

представлявано от Борис Иванов Марков – упълномощен от управителя с Пълномощно 

с Рег. № 11585 от 01.08.2019г. на Нотариус Михаела Здравкова, с рег. №642 на НК, 

наричан за краткост КУПУВАЧ, от друга страна, се подписа настоящото 

допълнително споразумение към посочения по горе договор за следното:  

 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Чл.1. На основание Раздел V, чл.13, т.7 и във връзка с постъпило заявление от 

.„Маркони груп-лес” ЕООД,  ПРОДВАЧЪТ предлага продажба на стояща дървесина на 

корен на допълнително инвентаризирани /маркирани/ количества дървесина в насаждение 

предмет на договора, като се запазват договорените единични цени по дървесни видове и 

асортименти дървесина за съответното насаждение, а КУПУВАЧА приема покупка на 43 

пл.м3. в отдел/подотдел 459 „а“. Причините са отразени в протокол с вх. № 

89/11.01.2021г. по регистъра входящата поща на ТП „ДГС Карлово”, а именно: - За 

цялостното усвояване на дървесината в отдел/подотдел 459 „а“, е необходимо 

изграждане на нов извозен път, като за целта са маркирани 43 пл.м3 /дърва за огрев от 

бук/ в подотдел 459 „а“. 

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: 

 
 

Обект  
  2141  

Месеци 2021 г. - пл.м3 Общо 
пл.м3 

 
I-во  

тримесечие 
II -ро 

тримесечие 
 

III -то 
тримесечие 

 

IV -то 
тримесечие 

279 400 400 200 1279 

Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени. 

Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни 

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

Договор № 4/05.01.2021г.. по регистъра на ТП „ДГС Карлово”. 

ПРОДАВАЧ:                                      КУПУВАЧ: 

ТП „ДГС Карлово“                                             „Маркони груп лес” ЕООД 

1.…....…............../п/*...............................                  1. ...................../п/*......................... 

       /Директор - инж. Златю Кличев/                  /Пълномощник – Борис Марков/ 

 

2.…....……........./п/*.....................................…             

    /Главен счетоводител - Милена Петрова/    
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679)    


