
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”

Допълнително споразумение 
Към Договор №22 от 29.08.2017г

Днес  20l /L .r. в с.Цонево, обл.Варна, между страните:
1.ТП Държавно горско стопанство Цонево, седалище и адрес на управление:

с.Цонево, обл.Варна, ул.”Хр.Тр~ ,г,Л|*>тьгтгт” ^ 5 4 , Булстат 2016174120145,
представлявано от директор инж.Р чл 2 от ЗЗЛ Д  в и РСО- главен счетоводител 
Теменужка Петкова, наричан по- дол АВАЧ от една страна и от друга

2„Еси- лес“ ЕООД, ЕИК 200352822, и -длпег па. управление: с.Рояк,
обл.Варна, представлявано от управител Хю Ч л 2 о т З З Л Л  3’ наРичан п0_ Д°ЛУ 
КУПУВАЧ, ' Д

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:
ТПредмет на споразумението:

Със Заявление вх.№1290/28.12.2017г. при ТП ДГС Цонево, Купувачът по 
договор №22 от 29.08.2017г. е заявил желание за удължаване сроковете за сеч и извоз 
на добита дървесина на временен склад , съответно крайният срок на договора за 
подотдели 316 „д“, 90 „к“, 90 „м“; 90 „ч“ и 90 „ш“ , като е мотивирал искането си с 
излагане на обективни причини довели до забава на изпълнението в договорените за 
това срокове, които не могат да му се вменят във вина, а именно: трудно проходими 
терени и липса на пътна мрежа, осигуряваща достъп до насаждението, предмет на 
настоящото допълнително споразумение , включително неблагоприятни климатични 
условия- обилни валежи през месец ноември 2017 година .

1.Във връзка с посоченото , на основание общите разпоредби на Закона за 
задълженията и договорите , раздел IX , чл.9.2. от Договор №22 от 29.08.2017г , 
Заявление с вх.№1290/28.12.2017г. при ТП ДГС Цонево и съгласувателно писмо с 
рег.индекс №7113/29.12.2017г. на СИДП ДП Шумен страните се съгласиха за 
удължаване крайните срокове за сеч, извоз и крайният срок на договора , както следва:

1.1.3а отд.316 „д“ -  срок за сеч и извоз до 30.09.2018г;
1.2.3а отд.90 „к“ -  срок за сеч и извоз до 30.09.2018г;
1.3.3а отд.90 „м“ -  срок за сеч и извоз до 30.09.2018г;
1.4.3а отд.90 „ч“ -  срок за сеч и извоз до 30.09.2018г;
1.5.3а отд.90 „ш“ -  срок за сеч и извоз до 30.09.2018г;
1.6.Краен срок на договор №22 от 29.08.2017г- 30.09.2018г.
2.Количествата дървесина за добив определени по сортименти и параметри 

относно подотдели 316 „д“, 90 „к“, 90 „м“; 90 „ч“ и 90 „ш“, са посочени в Приложение 
№2 -  неразделна част от настоящото допълнително споразумние и договор №22 от 
29.08.2017г.

3. Купувачът добива дървесината в срокове и по обем, както следва:

Отдел Януари Април Юли Общо:
подотдел Февруари Май Август

март юни септември
2018г 2018г 2018г



316-д 30 30 37 97

90-к 49 50 50 149

90-м 41 60 60 161

90-ч 60 60 68 188

90-ш 0 0 39 39

4.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между 
страните до окончателното му приключване.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 
екземпляра и представлява неразделна част от Договор №22 от 29.08.2017г.
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