
М ИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП  

ТИ: ДЪРЖ АВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”

Допълнително споразумение 
Към Договор №8 от 09.01.2018г

Днес ......2018г. в с.Цонево, обл.Варна, между страните:
1.ТП Държавно горско п п п я ш ш ш  ттпнр^р ^рттяттитттр и адрес на управление: 

oJ-ToHeRo. обл.Варна. ул.”Хр.Тр чл.2 о т  З З Л Д  >4, Булстат 2016174120145,
9 Директор инж.Р з и РСО- главен счетоводител

J •- О г о З Л Д  нарИЧан по- долу накратко 11РилАВАЧ от една страна и от друга
2.”Еси- лес” ЕООД, седалище и адре чл.2 от ЗЗЛД °®Л- Варна, ЕИК 

200352822, представлявано от Управител- 2<  ̂ наричан по- долу
КУПУВАЧ,

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:
ВПредмет на споразумението:
1 .На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, във 

връзка с раздел IX , чл.9.2. , раздел V, т.5.2.15 от Договор №8 от 09.01.2018г, във 
връзка със Заявление с вх.№ 263/29.03.2018г. 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.5.2.14 от Договор № 8 от 09.01.2018г , страните се съгласиха за извършване на 
промяна в т. 5.2.14 от договора , относно сроковете и количествата дървесина за 
реализация,както следва:

ОБЕКТ
у..

Отдел.
подотдел

ТРИМ ЕСЕЧИЯ Г
О Б Щ ОI II III IV

1807

133 л 31 31
127 м 121 121
165 а 118 118
165 6 213 213
140 р 174 174
263 а 198 198

---------- 263 в 144 144
262 а 301 301



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

Настоящото двшълнителдб споразумение се състави и подписа в два еднообразни 
екземпляра и предста^ляв^неразделна част от Договор №8 от 09.01.2018г.

ПРОДАВ ЧЛ-2 от ЗЗЛД чл.2 от ЗЗЛД УПУВАВ чл 2 0т ЗЗЛД


