
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-29#1 
           към Договор № Д-10-29/14.02.2023г. 

 

 

Днес, 22.02.2023 година в Държавно горско стопанство Карлово, на основание 

чл. 20а от ЗЗД, и Раздел IX, т. 11.2 от Договор № Д–10-29/14.02.2023г. по регистъра 

на договорите на ТП „ДГС Карлово”, за продажба на стояща дървесина на корен в 

комплекс с възлагане изпълнението на дейности – добив на дървесина и товарене, 

транспортиране и разтоварване,  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 качествата 

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

и 

2. „ET'' Иван Чонлов'' , вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 115122694, със седалище 

и адрес на управление: с. Климент 4348, Община Карлово, Област Пловдив, 

представлявано от Иван Атанасов Чонлов, в качеството му на управител, 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. Във връзка със сключен Договор № № Д–10-29/14.02.2023г. с предмет 

продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2312, отдел/подотдел 45 „з“ в 

комплекс с възлагане изпълнението на дейности – добив на дървесина и товарене, 

транспортиране и разтоварване, от отдел/подотдел 706 „в“ и на основание рапорт с 

вх. № В-10-268/20.02.2023г. от Димитър Дечев Враджев, помощник лесничей към ТП 

„ДГС Карлово“, с цел добиване на по-ценни сортименти, се добавя към таблицата по 

раздел II, т. 2.10, единични цени без ДДС – ред категория дърва, сортимент 

технологична дървесина, по дървесни видове, следното: 

 

В отдел/подотдел 706 „в“ 
- Цер по единична цена без включен ДДС – 30,09 лв. 

- Клен по единична цена без включен ДДС – 30,09 лв. 

- Кгбр по единична цена без включен ДДС – 30,09 лв. 

 

Общата прогнозна стойност на договора не се изменя. 

 

Чл.2. 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 № Д–10-29/14.02.2023г.  по регистъра на ТП „ДГС Карлово”. 

 

ПРОДАВАЧ:                                                            КУПУВАЧ: 

ТП „ДГС Карлово“                                                           ET „Иван Чонлов“ 

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

                                     /инж. Златю Кличев/                         /Иван Чонлов/  

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) 


