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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
ДП „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ 

ШУМЕН 
ТП - ДЛС ” Черни Лом ” гр.Попово 

7800 гр.Попово, обл. Търговище, ул.”Михаил Маджаров” № 68,  
 тел.0608/4 20 47,факс 0608/4 41 05, e-mail:dls.cherni_lom@dpshumen.bg 

 

 ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ   № 62/22.11.2021г. 

към Договор №18 от 05.02.2021 г. за Обект № 2102-МТ 
за извършване на дейности в ДГТ – „ Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 
8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен 

склад и рампиране на добитата дървесина от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. 
от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на 

дейност на ТП „ДЛС Черни Лом“, 
 за подотдели:  100и, 100о, 103к, 103м, 103н, 316г, 328в, 328р, 62ж, 69б, 94ж 

 
 
Днес, 22.11. 2021година, в гр. Попово, в административната сграда на ТП 

ДЛС „Черни лом“ – гр. Попово, териториално поделение на СИДП – Шумен, на 
основание чл. 20а от ЗЗД, и разпоредбите на  т.4.4.10 от Раздел IV Права и 
задължения на Изпълнителя, във връзка с чл.8.2. от Раздел VII Заключителни 
разпоредби от Договор № 18/05.02.2021г. и  протокол на Комисия  по приемане на 
отсечена дървесина в подотдели 103 „к“, 103 „м“, 69 „б“, по повод подадена 
писмено заявление от фирмата – изпълнител по договора, заведен под 
№3741/19.11.2021г.,  се сключи настоящото допълнително споразумение между: 

  
1. ТП  ДЛС „Черни лом” - гр. Попово, със седалище и адрес на управление: 

гр.Попово, обл. Търговище, бул. "Михаил Маджаров" №68,   регистрирано в 
Търговския регистър към АВ – гр. София с ЕИК: 2016174120095, представлявано 
от инж. Петър Цонев Петров, в качеството му на Директор на ТП ДЛС "Черни лом" 
гр. Попово и Ивета Добрева Димитрова -  ръководител счетоводен отдел – главен 
счетоводител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 
      2. «БГ ГРУП » ООД с ЕИК 125543133 на  Агенцията по вписванията,  със 

седалище и адрес на управление: гр. Попово,  обл. Търговище,  бул. «България» 
№182, ет.3, ап.8 представлявано от Управителя си Михаил Георгиев Маринов, 
наричано по-долу за краткост, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 
друга страна, за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Във връзка със сключен на  Договор № 18/05.02.2021., за обект № 2102-МТ, 
обособен от подотдели: 100и, 100о, 103к, 103м, 103н, 316г, 328в, 328р, 62ж, 69б, 

94ж,  за  извършване на дейности в ГТ  - за възлагане на сеч, разкройване на 
асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни 
количества отсечена дървесина в ДГТ, на територията на ТП „ДЛС Черни Лом» гр. 
Попово,  в изпълнение на вменени задължения упоменати в чл. 4.4.10  към раздел 
IV Права и задължения на Изпълнителя към цитирания договор - възникнала 
възможност за добив на ценни асортименти строителна дървесина от подотдел: 
103 „к“; 103 „м“, 69 „б“ -  черборови трупи за бичене с дтк 18-29см. от категория 
едра строителна дървесина,  и описаното  в протокола на комисията,      
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предвид горе изложените доводи, страните по настоящото споразумение се 

договорираха за следното:   

       
Чл.1. Добиване на  асортименти дървесина, които не са упоменати в 

Приложение №2 към Договор № 18/05.02.2021 за Обект №2102-МТ, отдели: 100и, 

100о, 103к, 103м, 103н, 316г, 328в, 328р, 62ж, 69б, 94ж, по регистъра на договорите 
в ТП ДЛС „Черни лом“ – гр. Попово,  за извършване на дейности в ГТ – добив на 
дървесина, а именно: трупи за бичене с дтк 18-29см от дървесен вид „черен бор“, 
по достигнати цени за добив на обла строителна дървесина  от черен бор в същия 
обект, както следва: 
 

отдел категория асортимент дървесен вид цена за добив 
лв./пл.м3 

103 к едра 
строителна 
дървесина 

трупи за 
бичене с дтк 

18-29см 

 
черен бор 

 
21,43 

103 м едра 
строителна 
дървесина 

трупи за 
бичене с дтк 

18-29см 

 
черен бор 

 
21,43 

69 б едра 
строителна 
дървесина 

трупи за 
бичене с дтк 

18-29см 

 
черен бор 

 
21,43 

 
Чл. 2. Всички останали клаузи на № 18/05.02.2021г.  за Обект № 2102-МТ по 

регистъра на договорите в ТП ДЛС „Черни лом“ – гр. Попово, остават 
непроменени. 

Чл. 3. Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – 
по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 18/05.02.2021г. за 
Обект №2102-МТ за възлагане на сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз 
до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества отсечена 
дървесина, по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Черни лом“ – гр. Попово. 

 
 

 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 1./чл.59 от ЗЗЛД /         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 1. ./чл.59 от ЗЗЛД /                                                             

            
        (инж. Петър Петров)                                          ( Михаил Маринов)    

 
Директор на ТП „ДЛС Черни Лом“                           Управител на „БГ ГРУП“ ООД, 
 гр.Попово,                            гр. Попово 

           
 
 
Р-л счетоводен отдел: 2. ./чл.59 от ЗЗЛД /                                              
            
    (Ивета Димитрова) 
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