
 

 

С П О Р А З У М Е Н И Е   № 2 

 

Към Договор № 19-19/31.01.2022 г., касаещ „Попълване, отглеждане и кастрене на 

горски култури" в отдел 14 подотдел „2“ и „3“, отдел 18, подотдел „11”, отдел 22, подотдел „б“ 

и „в“, отдел 150 подотдел „б“, отдел 161, подотдел „3”, отдел 162 подотдел „б“, отдел 602, 

подотдел „3“, включени в Обект № 1” част от ЛКД за 2022г., разположен в горски територии – 

държавна собственост, в район на дейност на „Държавно горско стопанство - Пловдив” към 

„Южноцентрално държавно предприятие“ – гр. Смолян”, в Обект № 1, открит със Заповед № З-19-

16 /12.01.2022 год. 

Днес, 18.03.2022г., в гр. Пловдив, в административната сграда на ТП „ДГС – Пловдив”, 

териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание т.2.6, т.25 и т.31 от Договор № 19-

19/31.01.2022г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Пловдив”,  писмо с вх.№ Вх-19-

325/16.03.2022 г. от управителя на „Ибър-СТ” ЕООД и дадено становище от служители на ТП 

„ДГС – Пловдив“  между страните: 

наименование ТП „ДГС – Пловдив” 

седалище: Област Пловдив, бул. „Шести септември” № 93, гр. Пловдив 

ЕИК 2016195800103 

представлявано от Директора  инж. Красимир Златков Каменов  

и гл. счетоводител Атанаска Атанасова  

от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и 

наименование на дружеството „Ибър-СТ” ЕООД 

с адрес на управление: гр. Велинград, ул. „Криволак“  № 16 

ЕИК 112631031 

Инд. № по ДДС BG 112631031 

управител инж. Стоян Иванов Ачев 

 

от друга страна, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящото допълнително 

споразумение към посочения по-горе договор, за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО. 

Чл. 1. Удължава се крайният срок за изпълнение на операциите „временно съхранение на 

фиданки”, „ръчно садене на фиданки в цепнатини с подобрен меч на Колесов и със садилно колче” – 

до 31.03.2022 г. 

Удължаването на срока се налага, поради установените от страните обективни причини 

независещи от волята им,  а именно: неблагоприятни климатични условия, ниски температури 

превалявания от сняг, в следствие на които се затруднява работата в обекта.  

Чл. 2. Всички останали клаузи по договора се запазват същите.  

Настоящето споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра заедно с 

коригираната спецификация, по един за всяка от страните, и представлява неразделна част от 

горецитирания договор за възлагане на лесокултурните дейности в Обект № 1 – „Попълване, 

отглеждане и кастрене на горски култури" в отдел 14 подотдел „2“ и „3“, отдел 18, подотдел 

„11”, отдел 22, подотдел „б“ и „в“, отдел 150 подотдел „б“, отдел 161, подотдел „3”, отдел 162 

подотдел „б“, отдел 602, подотдел „3“ , сключен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС -  Пловдив” 

инж. Красимир Каменов 

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

 (подпис и печат)  

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

(подпис) 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

Атанаска Атанасова 
 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: „Ибър-СТ” ЕООД 

 

......................../п/*....................................... 

 (подпис и печат)  

 

инж. Стоян Иванов Ачев  



 

 
 *Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общият регламент за защита на личните 

данни ( Регламент ЕС 2016/679) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


