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Допълнително споразумение 

Към  Договор № 1 от 04.01.2018г 

 

        Днес 21.12.2018г. в с.Цонево, обл.Варна, между страните: 

        1.ТП Държавно горско стопанство Цонево, седалище и адрес на управление: 

/Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/, представлявано от директор /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/и 

РСО- главен счетоводител  /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/, наричан по- долу накратко 

ПРОДАВАЧ от една страна и от друга 

       2.”Болкан Трейжър” ООД,  седалище и адрес на управление: /Заличено по чл.2 от 

ЗЗЛД/ , представлявано от Управител- /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/, наричан по- долу 

КУПУВАЧ,  

  

 

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

            І.Предмет на споразумението:  

            1.Със Заявление вх.№ 1679/18.12.2018г. при ТП ДГС Цонево, Купувачът  е 

заявил желание за удължаване крайният срок за сеч , извоз и транспортиране на добита 

дървесина в отдел 313 „в”, съответно – крайният срок на договора, поради наличие на 

неблагоприятни атмосферни условия - обилни валежи и трудна достъпност до отдела, 

ограничаваща допълнително възможностите за своевременно изпълнение на договора в 

тази му част,  представляващо безвиновна невъзможност от страна на  Купувача за 

своевременно изпълнение добива и извоза на дървесина в предвидените за това  

срокове и количества,  определени в  т.5.2.14 от Договор № 1 от 04.01.2018 г. 

           2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на 

основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел IХ , 

чл.9.2. от Договор №1 от 04.01.2018 г, във връзка с уведомително писмо изх. № 

7072/21.12.18 г. на Директора на СИДП ДП - Шумен и при спазване разпоредбите на 

Закона за горите и Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на 

дървесината и НГП, страните по него се съгласиха на следното изменение на договора , 

считано от 15.12.2018 г., относно т. 1.4 , т.1.5 и т.5.2.14 от същия, по отношение на 

отдел 313 „в”, както следва: 

          -срок за сеч и извоз до 30.06.2019г. 

          - краен срок на договора до 30.06.2019 г. 

          - количества дървесина  за реализация по тримесечия, както следва : 

 

ОБЕКТ 

№ 
Отдел, 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 

OБЩО I II III IV 

1805 313 в  360 351  ------------- ------------------- 711 

 

       3.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между 

страните до окончателното му приключване. 



       4.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Купувача, 

Продавачът има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на 

основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това  приложи 

разпоредбите на гл. VІІІ от договора.    

 

        Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 1 от 04.01.2018г. 

 

  

 

ПРОДАВАЧ:....../п/печат............                                 КУПУВАЧ:....../п/печат................ 

                  

/Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/                                              /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/ 

                      

........................                                                                             

                

/Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/– Гл. счетоводител и РСО/ 

 

 

 

 
Изготвил: 

/Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/ 
 

Одобрил: 

/Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/ 

 

 

 

 


