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

ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”

Допълнително споразумение 
Към Договор №12 от 10.04.2017г

Днес ........201?..г. в с.Цонево, обл.Варна, между страните:
1.ТП Държавно горско стопанство Цоневш. седалище и адрес на управление: 

с.Цонево, обл.Варна, ул.”Хр.г. л оотттт Булстат 2016174120145,
1 ■ х директор инж чл.2 от 33J Д  .ев и рсО- главен счетоводител

чл.2 от ЗЗЛД за, наричан по- до- _ м A A V \-/ J .  И v ^ / j ,A B A 4  о т  една страна и от друга
ЕООД, ЕИК 200352822, сед ----------------------ча- управление: с.Рояк,

обл.Варна, представлявано от управител Хюс чл.2 от ЗЗЛД наРичан п о ~ Д°ЛУ 
КУПУВАЧ,

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

Със Заявление вх.№1291/21.12.2017г. при ТП ДГС Цонево, Купувачът по договор 
№12 от 10.04.2017г. е заявил желание да се изключат от предмета на Договор №12 от 
10.04.2017г подотдели 127„б“ , 260 „а“ , като е мотивирал искането си с излагане на 
обективни причини довели до невъзможност за осъществяване на добива на дървесина, 
които не могат да му се вменят във вина, а именно: трудно проходими терени и липса на 
пътна мрежа, осигуряваща достъп до посочените насаждения .

1.Във връзка с посоченото , на основание общите разпоредби на Закона за 
задълженията и договорите , раздел IX , чл.9.2. от Договор №12 от 10.04.2017г , 
Заявление е вх.№1291/21.12.2017г. при ТП ДГС Цонево , Протокол от 29.12.2017г 
страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха за следното:

От предмета на Договор №12/10.04.2017 г. и от Годишния план за ползване на 
дървесина за 2017 г отпадат подотдели 127„б“ , 260 „а“ , с количества дървесина за
добив и обща стойност , посочени в Приложение №2 , неразделна част от договора, 
както следва:

-Подотдел 127 „б“ с общо прогнозно количество в размер от 208 пл.куб.м., 
дървесен вид- гбр,срлп,дб и договорена цена от 9482.00 лева без ДДС;

-Подотдел 260 „а“ е общо прогнозно количество в размер от 105 пл.куб.м., 
дървесен вид- гбр,мжд и договорена цена от 5046,00 лева без ДДС

2.3а останалите подотдели, предмет на договор №12/10.04.2017г е налице 
изпълнение , като същите са освидетелствани с протоколи и добитата дървесина е 
заплатена от Купувача, предвид което страните не си дължат взаимни престации.

Настоящото дС ^Щтелио споразумение се състави и подписа в два еднообразни 
екземпляра и п р щ г  оазделна част от Договор № 12 от 10.04.2017г.
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