
 

 
                МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                  СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

      ТП ДГС ЦОНЕВО 
    Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;                                                                            

e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; http://dgsconevo.sidp.bg/ 
 

Допълнително споразумение 

Към  Договор №14 от 10.03.2021г 

 

          Днес 30.09.2021г. в с.Цонево, обл.Варна, между страните: 

          1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, 

ул.Хр.Трендафилов №54, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120145, 

представлявано от инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ в качеството му на 

директор на ТП ДГС Цонево и ръководител счетоводен отдел /Заличено на основание 

чл.59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

         2. „Самотино хънтинг” ЕООД  , седалище и адрес на управление: /Заличено на 

основание чл.59 от ЗЗЛД/, представлявано от Управител /Заличено на основание 

чл.59 от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна: 

         

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

 

            I.Предмет на споразумението:  

            1. Със Заявление вх№1288/30.09.2021г.. при ТП ДГС Цонево, Купувачът е 

заявил желание за промяна в графика за сеч и извоз до временен склад  на добита 

дървесина по договор №9/18.01.2021 г, поради наличие на неблагоприятни атмосферни 

условия- обилни валежи през второто тримесечие на 2021г. месец юни и юли, водещи 

до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора,   включително 

липсата на квалифицирана работна ръка,  представляващо  безвиновна невъзможност 

от страна на  „Самотино хънтинг” ЕООД  за своевременно извършане на добива и 

извоза  на добитата дървесина в предвидените за това  срокове и количества  

определени Договор №9/18.01.2021 г 

           2.Във връзка с посоченото , на основание общите разпоредби на Закона за 

задълженията и договорите, раздел осми , т.8.2. и раздел четвърти т.4.1.2 от Договор 

№14 от 10.03.2021г, Заявление вх .№ 1288/30.09.2021г. при ТП ДГС Цонево в дух на 

взаимно сътрудничество, без да си дължат взаимни престации и плащане на неустойки, 

и обезщетения за пропуснати ползи, страните се съгласиха  на следното изменение на 

договор №14 от 10.03.2021г, относно т.4.2.1 от същия, както следва: 

          -Продавачът предоставя на Купувача договорените прогнозни количества 

дървесина по тримесечия и минимални количества , както следва: 

 

ОБЕКТ 

№ 
Отдел, подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2021 
OБЩО 

I II III IV 

2111 18д, 210г, 230а, 27а, 69б, 69в, 98а х х х 64 64 
 

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

страните до окончателното му приключване. 

 

http://dgsconevo.sidp.bg/


       Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор №14 от 10.03.2021г. 

 

 

ПРОДАВАЧ:....п/печат......                                        КУПУВАЧ:......п/печат...... 

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/          /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/                      
........./п/...............                                                                                                            

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ 
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