
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-11-2#1/25.05.2022 г. 

 

към Договор № Д-11-2/27.04.2022 г.  

за обект №2218 отдел: 369 п  

 

Днес, 25.05.2022 година, в село Чакаларово общ. Кирково в административната сграда 

на ДГС Кирково, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, 

Раздел  VIII, чл.19 от Договор №Д-11-2/27.04.2022 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС 

Кирково” и искане с Вх.№11-357 от 17.05.2022 г. от фирма „Сиела 2020“ ЕООД. 

  

 

1.ТП ДГС „КИРКОВО” , с адрес на управление:с.Чакаларово, представлявано от       

инж. Юлиян Радков Русев в качеството му на Директор,  Бинка Кирилова Николова -Главен 

счетоводител ,  БУЛСТАТ -2016195800175 , наричано за краткост по-долу, ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

от една страна и 

2.„СИЕЛА 2020“ ЕООД, с адрес на управление: с.Бенковски  

общ.Кирково,обл.Кърджали  , ЕИК 206203599,  представляван от Светла Тошева Димитрова -

управител  наричан/а/ накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се сключи настоящия 

договор при следните условия: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

1.1 Предмет на настоящото споразумение е добив на дървесина, включваща сеч, 

разкройване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана 

дървесина в обект № 2218 , отдел: 369 „п“ , в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС 

Кирково”. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши за своя сметка 

дърводобивната дейност в насаждението ,включен в обекта като отсече ,разкрои до временен 

склад, кубира и рампира маркираната дървесина.   

1.2 Допълнително маркираната дървесина е от временни извозни пътища по т.1.1 

в обект № 2218, отдел: 369 „п“, дървесен вид: бук, з.дъб и бял бор, съгласно сортиментни 

ведомости и карнет описи за допълнително маркираните дървета в насаждението. 

Настоящото допълнително споразумение се сключва за обем от 58 пл. куб.м. 

 

II.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

2.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши за своя сметка 

дърводобивната дейност в насаждението, включен в обекта като отсече ,разкрои до временен 

склад ,кубира и рампира маркираната дървесина  в обект № 2218, отдел: 369 „п“, в 

териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кирково” на цена за 1 пл.куб.м., съгласно цени 

цените за 1 пл.куб.м., от всеки сортимент по Договор №Д-11-2/27.04.2022 г. както следва: 

 

Сортименти и стойност  на дървесината в обект   №2218 

Категории дървесина Сортименти  
Дървесен 

вид  

Количество 

  

Цена за 

добив 

 Обща стойност   

/ к.3 * к.4/ 

куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 

отдел 369 "п"         

Едра   5    

трупи с dт.к > 30 см  бук 1 37,13 37,13 

трупи с dт.к = 18-29 см  бук 4 37,13 148,52 

Средна   4   

трупи с dт.к = 15-17 см  бук 1 37,13 37,13 

техн.дървесина бб 2 38,99 77,98 



техн.дървесина бук 1 38,99 38,99 

Дребна  0   

Технологична от дребна     

Дърва  49   

ОЗП     

техн.дървесина     

Дърва за горене бук 36 38,99 1403,64 

Дърва за горене з.дъб 13 38,99 506,87 

Общо  58  2250,26 

Всичко  58  2250,26 

Общата стойност на услугата за добива на прогнозното количество допълнително 

маркирана дървесина  в обект № 2218, отдел: 369 „п“: 2250,26 лв. / две хиляди двеста и 

петдесет лева и двадесет и шест  стотинки / без ДДС. Добива на дървесина ще се извършва на 

сортименти по одобрена спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, 

които се добиват на територията на ЮЦДП , гр. Смолян, съгласно приложение №1 към 

Заповед №401 /01.11.2021 г. 

 Всички останали клаузи на Договор №Д-11-2/27.04.2022 г. по регистъра на договорите 

в ТП „ДГС Кирково” остават непроменени. 

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка 

от страните и е неразделна част от Договор №Д-11-2/27.04.2022 г. по регистъра на договорите 

в ТП „ДГС Кирково”. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ:……/п*/…...........…… 

…....…/п*/….........……                                          /Светла Димитрова/ 

/Директор – инж. Юлиян Русев/  

 

…....…/п*/….........……       

 /Гл.счетоводител –Бинка Николова/ 
 

 

 

 

 

 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита 

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

 
 


