
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО” 
 

………………………………………………………….. 
 

 

Допълнително споразумение 

Към  Договор № 27 от 06.11.2017г 

 

 

        Днес 28.12.2018г. 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 инж. /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. „Вилидж Холидейз“ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към /Заличено 

по чл.2 от ЗЗЛД/, със седалище и адрес на управление: /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/, 

представлявано от управител /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост, 

наричан по- долу КУПУВАЧ,  

  

 

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

 

            І.Предмет на споразумението:  

            1.Със Заявление вх.№ 1678/18.12.2018г. при ТП ДГС Цонево, Купувачът  е 

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

дървесина в отдел 108 „е”, 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 от посочения отдел, в 

предвидените за това срокове и количества,  определени в  т.5.2.14 от Договор № 27 от 

06.11.2017 г. 

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

основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и във връзка с 

уведомително писмо изх. № 7073/21.12.18 г. на Директора на СИДП ДП - Шумен, 

страните се съгласиха на следното изменение на Договор № 27 от 06.11.2017 г., относно 

т.1.4, т.1.5 и т.5.2.14  от същия, по отношение на отдел 108 „е”както следва: 

          -срок за сеч и извоз до 30.04.2019г. 

          - краен срок на договора до 30.04.2019 г. 

          - количества дървесина  за реализация, както следва : 

 

ОБЕКТ № 

Отдел, подотдел 

 

OБЩО 

I тримесечие на 

2019 г. м. април 2019 г. 

  1719 108 „е”  30 72  ----- ------ 102 

 

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

страните до окончателното му приключване. 



 

       4. Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 27 от 06.11.2017 г. 

  

 

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/ 
Зам.директор 

 

 

 

 


