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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

№ ПО-01-3/21/1 

Към  договор с рег. № П0-01-3/19.03.2021г. за възлагане на лесокултурна дейност  на 

територията на ТП „ДГС Гърмен” 

 

       Днес, 31.08.2021г. в административната сграда на ТП „ДГС Гърмен”, с адрес: с. 

Гърмен, ул. Единадесета № 19, общ. Гърмен, обл. Благоевград, на основание чл.15 във 

връзка с чл.5, ал.6 и чл.6, ал.12 от договор № П0-01-3/19.03.2021г. и писмо с изх. № 

ЦУ-00-496/06.08.2021г. до "ЮЗДП" ДП за  промяна на сроковете и схемата на 

залесяване, и писма с вх. №  ТП-00-180/10.08.2021г. и № ТП -01-4516(21) 1/23.08.2021г. 

на директора на "ЮЗДП" ДП  за прецезиране на срокове и за одобрени корекционни 

спецификации и във връзка с входирано заявление с вх. № 12-00-227/18.06.2021г. от 

"Ели-2002“ ЕООД, се сключи настоящото допълнително споразумение  между:  

 

 1.Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гърмен” с  ЕИК 

2016275060069 със седалище и адрес на управление с. Гърмен, ул. Единадесета №19,  

общ. Гърмен, обл. Благоевград, п.код 2960, представлявано от инж. Бисер Любенов 

Русков в качеството му на Директор и Валентин Юриев Киневирски – Главен 

счетоводител наричани за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна и 

2. "Ели-2002“ ЕООД с ЕИК: 101627494 с адрес на управление с. Черешово, 

общ. Белица, обл. Благоевград  представлявана от Милко Бинков Дурльов в качеството 

му на управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи 

настоящото допълнително споразумение, като страните се договориха за следното: 

 Чл. 4 от договора се изменя в т.1 /Почистване на площи/, т.2/ Почвоподготовка/ и т.3  

/Залесяване/, останалите дейностти остават не променени. Да се чете както следва: 
 

Предмет на конкурса-

лесокултурни 

дейности 

Място за 

извършване на 

дейностите, отдел 

подотдел 

мярка Количес

тво 

Срок на 

изпълнение 

Стойност на 

обекта и 

дейностите 

(лв.без 

ДДС) 

1 2 3 4 5 6 

Достигнати цени за Обект № 2021 ЛКД на фирма „ЕЛИ 2002“ ЕООД 

1.Почистване на 

площи есен 2021г 

общо дка 21 01.09-20.12.21г 837,25  

 258-д  1  39,13 

 357-с  8  330,26 

 380-з  6  230,48 

 417-в  5  197,89 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 
“ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЪРМЕН” 

 



 418-г  1  39,49 

2. Почвоподготовка-

направа на ръчни 

тераси 2021г 

общо дка 21 01.09-20.12.21г 3483,31 

 258-д  1  178,78 

 357-с  8  1446,17 

 380-з  6  818,66 

 417-в  5  904,68 

 418-г  1  135,02 

3. Залесяване-ръчно 

садене на фиданки с 

МК есен 2021г, и 

временно 

съхраняване на 

фиданки 

общо дка 21 01.10-20.12.21г 1892,20 

 258-д  1  80,58 

 357-с  8  691,60 

 380-з  6  544,78 

 417-в  5  476,08 

 418-г  1  99,16 

ВСИЧКО      6212,76 

 

 Неразделна част от допълнителното споразумение е одобрена, коригирана 

спецификация и одобрени нови технологични планове за обект № 2021. 

 Останалите клаузи по договора остават непроменени.  

      За всички неуредени въпроси с настоящото допълнително споразумение се 

прилагат клаузите от основния Договор П0-01-3/19.03.2021г. за възлагане на 

лесокултурна дейност. 

      5. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от подписания 

между същите страни Договор за възлагане на лесокултурна дейност с рег. № П0-01-

3/19.03.2021г. за обект № 2021. 

 Допълнителното споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра - по 

един за всяка една от страните. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                             ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

ТП „ДГС ГЪРМЕН”…………………    "Ели-2002“ ЕООД:…………. ………. 

                                   /инж. Б. Русков/                                                      / Милко Дурльов / 
                           
 Гл. счетоводител: ……………….. …….. 
        /В. Киневирски/    

  
     Юрисконсулт: ..................... 
                            /М.Хаджиев/ 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подписите в настоящото допълнително споразумение са заличени 

 на основание чл.2 във връзка с чл.23 от ЗЗЛД във връзка с чл.9б, ал.3 от НУРВИДГТ 

 


