
СПОРАЗУМЕНИЕ № 21-Д-0006-04/24.03.2022 г. към 
ДОГОВОР № 21-Д-0006/27.01.2021 г. 

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен  
 
Днес, 24.03.2022 г. в гр. Смолян на основание чл. 20а, изр. 2 от ЗЗД, чл. 12, ал. 1 от 

Договор № 21-Д-0006/27.01.2021 г. по регистъра на договорите в ЦУ на ЮЦДП – Смолян и 
становище вх. № Вх-01-521#1/21.03.2022 г., и уведомления от директора на ТП”ДГС 
Момчилград”, с № В-15-392/11.03.2022 г. и № В-15-416/23.03.2022 г., се сключи настоящото 
споразумение между: 

1. ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ГР. СМОЛЯН, с ЕИК 201619580, 
със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, обл. Смолян, ул. Полк. Дичо Петров № 1А, 
представлявано от инж. Асен Иванов (Директор) и Екатерина Бочукова (Главен 
счетоводител), наричано за краткост ПРОДАВАЧ от една страна и  

2. „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС“ЕООД, с ЕИК 203110960, със седалище и адрес на 
управление: гр. Пловдив, бул. Александър Стамболийски № 50, ет.4, ап.10, п.к. 4004, район 
Южен, община Пловдив, област Пловдив, представлявано от Пенка Николова Бангеева, 
наричано за краткост КУПУВАЧ от друга страна, се сключи настоящото допълнително 
споразумение към посочения по-горе договор, за следното: 

Чл. 1 (1) Поради наличие на обективни причини – промяна на технологичен план 
(направа на нови тракторни пътища и технологични просеки), в отдел/подотдели 194”г”, 
„н” от териториалния обхват на ТП ДГС „Момчилград”, включени в дългосрочен договор № 
21-Д-0006/27.01.2021 г. за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен 
от обект 3Д2021 на ЮЦДП, град Смолян, и след извършено маркиране от страна на 
ПРОДАВАЧА, последният възлага на КУПУВАЧА да извърши добива и да закупи общо 
количество дървесина в размер на 92,00 куб. м., на обща стойност 2576,50 лева, без ДДС, 
както следва: 

 
 

Обект №  /Отдел/Подотдел/Сортимент  
Дървесен 

вид 
Количество 

Цена за 
продажба на 

сечище                         

Обща цена 
за продажба 

на сечище                    

лв./куб.м лв. 

1 2 3 4 5 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "МОМЧИЛГРАД" 

отдел/подотдел 194“г“ 

отдел 194 „г“         

Средна    28,00   738,20 

трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество чб 2,00 54,24 108.48 

техн. дървесина чб 26,00 24,22 629,72 

Дребна    14,00   339,08 

техн. дървесина чб 14,00 24,22 339,08 

Дърва   6,00   145,32 

Техн. дървесина чб 6,00 24,22 145,32 

Общо за отдел 194“г“   48,00   1222,60 

отдел/подотдели 194“н“ 

отдел 194“н“         

Едра    3,00   210,78 

трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество чб 3,00 70,26 210.78 



Средна    31,00   900,92 

трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество чб 5,00 54,24 271.20 

техн. дървесина чб 26,00 24,22 629,72 

Дребна    6,00   145,32 

техн. дървесина чб 6,00 24,22 145,32 

Дърва   4,00   96,88 

Техн. дървесина чб 4,00 24.22 96.88 

Общо за отдел 194“н“   44,00   1353,90 

 
(2) Заплащането на дървесината ще се извършва съгласно договорените единични 

цени в Приложение № 1 към допълнително споразумение № 21-Д-0006-03/24.01.2022 г. за 
продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект 3Д2021 на ЮЦДП, 
град Смолян. 

Чл. 2. (1) Поради подадено писмено заявление от управителя на фирма „Маркони 
груп лес”ЕООД за промяна на графиците за продажба на дървесина за 2022 г., по 
тримесечие и постигнато съгласие от двете страни по договор № 21-Д-0006/27.01.2021 г., 
страните по настоящото споразумение изменят графиците за покупко - продажба на стояща 
дървесина на корен по тримесечия и минимални количество, посочени в чл. 1, ал. 1 и чл.2, 
ал.1 от допълнително споразумение № 21-Д-0006-03/24.01.2022 г., по регистъра на 
договорите в ЦУ на ЮЦДП – Смолян, като в преразпределените количества е включено и 
количеството дървесина по чл.1, ал.1 от настоящото споразумение. 

  
(2) Купувачът следва да добие и закупи следните минимални количества по 

тримесечия за преходните насаждения: 
 

ОБЕКТ № 
ТРИМЕСЕЧИЯ 2022г. ОБЩО 

I II III IV куб. м. 

3Д2021 0 350 331 234 915 

 
(3) Купувачът следва да добие и закупи следните минимални количества по 

тримесечия за редовните насаждения: 
 

ОБЕКТ № 
ТРИМЕСЕЧИЯ 2022г. ОБЩО 

I II III IV куб. м. 

3Д2021 0 1259 1875 1100 4234 

 
Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 21-Д-0006/27.01.2021 г. по регистъра на 

договорите в ЦУ на ЮЦДП – Смолян, остават непроменени. 
 
Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра –

един за КУПУВАЧА и два за ПРОДАВАЧА.  
 
ПРОДАВАЧ:      КУПУВАЧ: 
ЮЦДП, гр. Смолян     „Маркони груп лес“ЕООД 
 
         1. _____ /п/*______      1. _______ /п/*_______ 
      (инж. Асен Иванов)          (Пенка Бангеева) 
  
       2. ______ /п/*______ 
       (Екатерина Бочукова) 
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


