
С П О Р А З У М Е Н И Е   № 2 / 03.08.2022 год. 
към Договор № 45 от 30.12.2021 год. 

за продажба на добита дървесина на прогнозни количества  
в Обект № 2202 /отдели 32-г, 35-б/ 

 
Днес, 03.08.2022 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян”, 

териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, във връзка със заявление с рег. инд. Вх. № Вх-
01-965 / 20.05.2022г. от свещ. Иван Марински, служещ в храм „Св. Висарион Смоленски“, 
във връзка с писмо с рег. инд. Вх. № В-26-520 / 21.07.2022г. от директора на РД „Гранична 
полиция“ - Смолян, във връзка с раздел VIII, чл. 22, ал. 1 от Договор № 45 от 30.12.2021 год. 
по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”, между: 

 
1. ДГС „Смолян”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800328, 

представлявано от инж. Станко Тодоров Делиянчев, в качеството му на директор и Зорка 
Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. 
Смолян, общ. Смолян, бул. „България” № 83, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от 
една страна, и  

 
2. „ФОРЕСТ - БУЛ” ЕООД, ЕИК 120552936, със седалище и адрес на управление: гр. 

Смолян, общ. Смолян, ул. „Пейо К. Яворов” № 12, представлявано от Бойко Емилов Узунски 
в качеството му на Управител, наричан за краткост КУПУВАЧ от друга страна, по взаимно 
съгласие, изразено в писмена форма се сключи настоящото допълнително споразумение 
към посочения по-горе договор, за следното: 

 
І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Във връзка с раздел VIII, чл. 22, ал. 1 от Договор № 45 от 30.12.2021 год. за покупко-
продажба на добита дървесина на прогнозни количества, във връзка със заявление с рег. 
инд. Вх. № Вх-01-965 / 20.05.2022г. от свещ. Иван Марински, служещ в храм „Св. Висарион 
Смоленски“, във връзка с писмо с рег. инд. Вх. № В-26-520 / 21.07.2022г. от директора на РД 
„Гранична полиция“ – Смолян, относно закупуване на дърва за огрев от склад, се изключват 
30 пл. куб. м (50 пр. куб. м) иглолистна дървесина – сортимент дърва за огрев от общото 
количество дървесина от отдел 35-б, заложено в горе цитирания договор. Предвид това 
тримесечния график по раздел I, т. 2 от Споразумение № 1 / 30.12.2021 год. към договор № 
45 / 30.12.2021г. ще бъде променен. 

 

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

1. От общото количество дървесина предмет на договор № 45 / 30.12.2021 год. се 
изключват 30,00 пл. куб. м иглолистна дървесина – сортимент дърва за огрев.  

2. Количествата дървесина да бъдат транспортирани по минимални количества и в 
срокове, както следва: 

обект 
№ 

отдел / 
подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2022 г 
ОБЩО 

I II III IV 

2202 32-г, 35-б - 739.29 649.84 20 1409.13 

 

3. Всички останали клаузи на Договор № 45 от 30.12.2021 год. по регистъра на 
договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени. 

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за 
продавача и един за купувача. Същото е неразделна част от Договор № 45 от 30.12.2021 



год. за покупко-продажба на добита дървесина на прогнозни количества по регистъра на 
договорите в ТП ДГС „Смолян”. 

 
 

ПРОДАВАЧ: КУПУВАЧ: 
Директор на ДГС „Смолян” Управител 

1: ...........п*.......................... : .............п*......................... 
(инж.Станко Делиянчев) (Бойко Узунски) 
 
Гл. счетоводител 

2: ...........п*........................... 
(Зорка Маринова) 
 
 
*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за 
защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 
 


