
 
С П О Р А З У М Е Н И Е   № 2 / 16.09.2021 г. 

 
към Договор № 17 от 25.02.2021 г. 

за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2122с,  
отдели: 1104-е1, 1104-ж1, 1105-о 

 
Днес, 16.09.2021 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян”, 

териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с 
раздел VII, чл. 11 /1/ от Договор № 17 от 25.02.2021 год. по регистъра на договорите в ТП 
ДГС „Смолян”, във връзка със заявление с вх. № 2384 / 02.09.2021 год. на  „ФОРЕСТ – БУЛ“ 
ЕООД и във връзка със становище с вх.№ 2384-01 / 15.09.2021 год. на ст.лесничей при ТП 
ДГС „Смолян“, между: 

 
1. ТП 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 Антон Сашев 
Чекръкчиев, в качеството му на представител, упълномощен с пълномощно с рег. № 3481 / 
17.12.2018 год. заверено от нотариус Невена Кулишева, наричан за краткост КУПУВАЧ от 
друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе 
договор, за следното: 

 
І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 
Във връзка със заявление с вх.№ 2384 / 15.09.2021 год. от Антон Чекръкчиев 

лицензиран лесовъд на „ФОРЕСТ - БУЛ“ ЕООД, относно извоза на дървесина от отдел / 
подотдел 1105-о, който е необходимо да се осъществява през имоти, които не са горски 
територии – държавна собственост. След отказ от страна на собствениците на имотите за 
преминаването на работниците, дърводобивната техника и дървесината, насаждението не 
може да бъде усвоено. Включената дървесина в обект № 2122с , която не може да бъде 
усвоена е в размер на 112,99 пл. куб. м лежаща маса от смърч и ела, и възлиза на стойност 
7 855,45 лв. без ДДС.  

 
ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО 

ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 
 
1. Към предмета на договора – продажба на стояща дървесина на корен се изключва 

дървесина от смърч и ела в размер на  112,99 пл. куб. м. от отдел / подотдел 1105-о. 
 
2. Дървесина по т. 1 се изключва от раздел II, чл. 5. /1/ към Договор № 17 от 

25.02.2021 г. за съответните дървесни видове и сортименти дървесина. 
 
3. Разпределението по сортименти, количества и цени, съгласно раздел II, чл. 5. /1/ 

от Договор № 17 от 25.02.2021 г.  се променя по следният начин: 



Обект №  /Отдел/Подотдел/Сортимент  
Дървесен 

вид 
Количество 

Цена за 
продажба на 

сечище                          

Обща цена за 
продажба на 

сечище                   
/к. 3 по к. 4/ 

лв./куб.м лв. 

1 2 3 4 5 

обект № 2122с /отдели 1104-е1, 1104-ж1, 1105-о/ 

отдел 1104-е1         

Едра   79.46   7151.77 

трупи с dт.к > 50 см - I-во качество см 0.00 100.62 0.00 

трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество см 0.00 74.62 0.00 

трупи с dт.к > 30 см - I-во качество см 34.84 95.62 3331.40 

трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество см 0.00 70.62 0.00 

трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество см 44.62 85.62 3820.36 

трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество см 0.00 62.62 0.00 

Средна    13.44   384.15 

трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество см 4.65 55.62 258.63 

трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество см 0.00 40.62 0.00 

греди с dт.к = 11-14 см см 0.00 29.28 0.00 

минни подпори с dт.к = 8-11 см см 0.00 29.28 0.00 

техн. дървесина см 8.79 14.28 125.52 

Дребна   0.52   7.43 

ритловици  см 0.00 24.28 0.00 

техн. дървесина см 0.52 14.28 7.43 

Дърва   117.85   2799.04 

ОЗП см 53.03 40.62 2154.08 

дърва за огрев см 64.82 9.95 644.96 

техн. дървесина см 0.00 12.95 0.00 

Общо за отдел 1104-е1   211.27   10342.38 

отдел 1104-ж1         

Едра   80.34   7371.58 

трупи с dт.к > 50 см - I-во качество см 0.00 100.83 0.00 

трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество см 0.00 74.83 0.00 

трупи с dт.к > 30 см - I-во качество см 47.60 95.83 4561.51 

трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество см 0.00 70.83 0.00 

трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество см 32.74 85.83 2810.07 

трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество см 0.00 62.83 0.00 

Средна    6.01   151.66 

трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество см 1.56 55.83 87.09 

трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество см 0.00 40.83 0.00 

греди с dт.к = 11-14 см см 0.00 29.51 0.00 

минни подпори с dт.к = 8-11 см см 0.00 29.51 0.00 

техн. дървесина см 4.45 14.51 64.57 

Дребна   0.11   1.60 



ритловици  см 0.00 24.51 0.00 

техн. дървесина см 0.11 14.51 1.60 

Дърва   66.46   1593.30 

ОЗП см 29.91 40.83 1221.23 

дърва за огрев см 36.55 10.18 372.08 

техн. дървесина см 0.00 13.18 0.00 

Общо за отдел 1104-ж1   152.92   9118.15 

Общо за Обект № 2122с   364.19   19460.53 

 
4.  Да отсича и транспортира останалата дървесина, както следва: 
 

обект № 
отдел / 

подотдел 
ТРИМЕСЕЧИЯ 2021 г. 

ОБЩО 
I II III IV 

2122с 
1104-е1,  
1104-ж1, 

1105-о 
- - 78,01 22,28 100,29 

 
 
5. Всички останали клаузи на Договор № 17 от 25.02.2021 год. по регистъра на 

договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени. 
 
Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за 

купувача и два за продавача. Същото е неразделна част от Договор № 17 от 25.02.2021 год. 
за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2122с, отдели 1104-е1, 1104-ж1, 
1105-о по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”. 
 
ПРОДАВАЧ: КУПУВАЧ: 
Директор на ДГС „Смолян”: Управител: 
1: .............п*.......................... : ...............п*........................ 
(инж. Станко Делиянчев)  (Антон Чекръкчиев) 
 
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). 

 


