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

ТИ: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”

Допълнително споразумение 
Към Договор № 2 от 04.01.2018г

<у: r  f
Днес .... 2018г. в с.Цонево, обл.Варна, между страните:
1.ТП Държавно горско стопалсиш ТТонево. селалише и адрес на управление: 

с.Цонево, обл.Варна, ул.”ХрЛ чп ?. пт ЗЗТТ/Т ^ Булстат 2016174120145, 
е директор инж ’ и РСО- главен счетоводител
-] 4JI.2 от 33Л Д  а, наричан по- долу накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и от

2. „Вилидж Холидейз“ЕООД, регистрирано в Търговския пе.гисхъл към АВ-гр. 
София с ЕИК: 200145777, със седалище и адрес на ynpai чд.2 от ЗЗЛД Тет.2 гр. 
Варна, община Варна, представлявано от управител Ат наричан
по- долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:
I.Предмет на споразумението:
l.Ha основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, във 

връзка с раздел VIII , чл.8.2. , раздел IV, т.4.2.16 от Договор № 2 от 04.01.2018г, във 
връзка със Заявление с вх.№264/29.03.2018г. при ТП ДГС Цонево, Протокол от 
02.04.2018г с констатации за наличие на неблагоприятни атмосферни условия, а именно 
обилни снеговалежи и валежи през месеците януари-март 2018г , водещи до 
невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора, което води до 
безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно изпълнение 
добива на дървесина в предвидените за това срокове и количества определени в 
т.4.2.15 от Договор № 2 от 04.01.2018г , страните се съгласиха за извършване на 
промяна в т. 4.2.15 от договора , относно сроковете и количествата дървесина за 
реализация,както следва:

ОБЕКТ
№

г \Отдел.
подотдел

ТРИМЕСЕЧИЯ
ОБЩ ОИI И III IV

161 и 103 103

209 г 293 293

3 1 5 6 693 693

1802 246 а 302 302

259 о 92 92

215 з 407 407

146 г 216 216



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

Г / '

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 
екземпляра и преде'авг|ява/йеразделна част от Договор №2 от 04.01.2018г.

ИЗПЪ!
/ чл .2 от ЗЗЛД чл .2 от ЗЗЛД

/

ВЪЗЛОЖ! цл 2 от ЗЗЛд


