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

ТИ: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”

Допълнително споразумение 
Към Договор №41 от 29.12.2016г

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

с-Понево1 обл.Варна. ул.”Хр.ТрендаД*~— м Булстат 2016174120145,
пр директор инж.1 ц л  2 от ЗЗЛД и РСО- главен счетоводител
Т{ чл.2 от ЗЗЛД наричан по- дол_у накратко ПРОДАВАЧ от една страна и от друга

1жър” ООД, седалище и адрес на управление:гр.Дългопол, обл. 
I ' Димитров” ет.1, ЕИК 200700257, представлявано от Управител- Иван
I чл .2  о т  ЗЗЛД заричан по- долу КУПУВАЧ,

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:
I.Предмет на споразумението:

Със Заявление вх.№1278/21.12.2017г. при ТП ДГС Цонево, Купувачът по 
договор №41 от 29.12.2016г. е заявил желание за удължаване сроковете за сеч и извоз 
на добита дървесина на временен склад , съответно крайният срок на договора за 
подотдел 171 „г“ , 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 №41 от 29.12.2016г , 
Заявление с вх.№1278/21.12.2017г 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.171 „г“ -  срок за сеч и извоз до 30.04.2018г;
1.2. За отд.339 „б”- срок за извоз до 30.04.2018г.
1.3.Краен срок на договор №41 от 29.12.2016г- 30.04.2018г.
2.Количествата дървесина за добив определени по сортименти и параметри 

относно подотдел 171 „г“ , са посочени в Приложение №2 -  неразделна част от 
настоящото допълнително споразумение и договор №41 от 29.12.2016г.

3. Купувачът добива и /или извозва дървесина в срокове и по обем, както следва:

Отдел януари февруари март април Общо;
подотдел 2018г 2018г 2018г 2018г

171 «г» 80 80 80 150 390

339 «б» 11 11,1 22,1



4.В изпълнение разпоредбата на чл.115 , ал.1, т.2 от Закона за горите , 
Купувачът представя на продавача документ за съответствие с международен 
стандарт, издаден от независим орган по сертификация, свързан с дейностите по 
добив и/или преработка на дървесина., удостоверяващ , че търговецът прилага 
някоя от следните системи за:

1. устойчиво управление на гори, или
2. контрол върху произхода на дървесината и произвежданите продукти, или
3. качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги, 

съгласно разпоредбата на чл.115, ал.1, т.2 от Закона за горите (Обн.ДВ бр. бр.19 от 8 
Март 2011г , поел. изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.)

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

6.Настоящото допълнително споразумение влиза в сила след като Купувачът 
представи документ за съответствие с международен стандарт, съгласно разпоредбата 
на чл. 115 , ал. 1, т.2 от Закона за горите.

Настоящотс допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни
екземпляра и представлява неразделна част от Договор №41 от 29.12.2016г.

ПРОДАВА
/ чл.2 от ЗЗЛД

КУ Ш  чл.2 от ЗЗЛД 
/ инж.


