
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-31#1 
към Договор № Д-10-31/17.03.2023г. 

 

 

Днес, 31.03.2023г. в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от 

ЗЗД и Раздел VIII, чл.19(1) от Договор № Д-10-31/17.02.2023г. по регистъра на договорите 

на ТП „ДГС Карлово” за добив на дървесина, за Обект № 2332МТ, включващ 

отдели/подотдели 197 "н", 198 "в", "е", "з", 199 "д", във връзка с Раздел V, чл.7(2) т.15 от 

договора,  между:  

 

 1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово”, адрес: гр. Карлово, п.к. 4300, 

Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода” №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 

2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор 

и Милена Петрова в качеството ѝ  на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и 

   2. „Вил лес” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 200516030, със седалище и 

адрес на управление: гр. Карлово, п.к. 4300, ул. „Генерал Карцов“ № 27 представлявано от 

Петър Иванов Димов - управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се 

подписа настоящото допълнително споразумение към посочения по горе договор, за 

следното:  

 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

  Във връзка с постъпило заявление от „Вил лес” ЕООД, относно промяна на графика 

уговорен в раздел Раздел V, чл. 7(2) т.15 от Договора е съставен двустранен протокол от 

представители на страните по Договора, в който са описани обстоятелства, водещи до 

невъзможност за изпълнението на договореното количество дървесина. 

  

  Чл.1. Графикът за предаване изпълнението на възложената работа по тримесечия и 

минимални количества уговорен в раздел Раздел V, чл. 7(2) т.15, се изменя както следва: 

 

Обект 

№ 2332МТ 
 

II-ро тримесечие  

2023г. – пл.м3 

 

IIІ-то тримесечие  

2023г. – пл.м3 

 

IV-то тримесечие  

2023г. – пл.м3  

 

Общо 

пл.м3 

 
364 364 365 1093 

 

  Чл.2. Всички останали клаузи по договора остават непроменени. 

 

  Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, 2 

/два/ за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 /един/ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор 

№ Д-10-31/17.03.2023г. по регистъра на ТП „ДГС Карлово”. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП „ДГС - Карлово“                                                             „Вил лес” ЕООД 

 

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

         /инж. Златю Кличев - Директор/                   /Петър Димов - Управител/ 

 

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

    /Милена Петрова - Главен счетоводител /  
 * Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


