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        Допълнително споразумение 

Към  Договор № 9 от 12.03.2018 г. 

 

 

        Днес 20.12.2018 г. в гр. Провадия, между страните: 

          1. ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. 

Варна, кв. Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: заличено, на основание чл. 

2 от ЗЗЛД, представлявано от инж. заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД в качеството му 

на директор на ТП ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел заличено, на 

основание чл. 2 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

         2. Василев 05” ЕООД  , седалище и адрес на управление: с. заличено, на основание 

чл. 2 от ЗЗЛД, ЕИК заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД, представлявано от Управител 

заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга 

страна: 

         

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

            І.Предмет на споразумението:  

           Със Заявление вх. № 1637/06.12.2018 г. при ТП ДГС Провадия, Купувачът по 

договор № 9 от 12.03.2018 г. е заявил желание за удължаване сроковете за сеч, извоз и 

транспортиране на добита дървесина на временен склад, съответно крайният срок на 

договора за подотдели 196 „г“, 196 „ж“, като е мотивирал искането си с излагане на 

обективни причини, изразяващи се в обилни валежи и снеговалежи през месец ноември 

и декември 2018г., довели до невъзможност за достъп до насаждението и своевременното 

приключване на договора, включително за предотвратяване увреждане на горски 

извозни пътища, поради преовлажняване на почвата. 

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

задълженията и договорите,  раздел IX , чл.9.2. от Договор № 9 от 12.03.2018 г, Заявление 

с вх. № 1637/06.12.2018 г. при ТП ДГС Провадия и съгласувателно писмо с рег.индекс 

№ 6938/17.12.2018 г. на СИДП ДП Шумен, в дух на взаимно сътрудничество, без да си 

дължат взаимни престации и плащане на неустойки, и обезщетения за пропуснати ползи, 

страните се съгласиха за удължаване крайните срокове за сеч, извоз и крайният срок на 

договора, както следва: 

          1.1.За отд.196„г“ – срок за сеч и извоз до 21.06.2019 г; 

          1.2.За отд.196„ж“ – срок за сеч и извоз до 21.06.2019 г; 

          1.3.Краен срок на договор № 9 от 12.03.2018 г. - 28.06.2019 г. 

          2.Количествата дървесина за добив определени по сортименти и параметри 

относно подотдели 196 „г“, 196 „ж“, са посочени в Приложение №2 – неразделна част от  

договор № 9 от 12.03.2018 г. 

          3. Във връзка с разпоредбата на т.5.2.14 от договор № 9 от 12.03.2018 г. – Купувачът 

изпълнява  договора по  тримесечия и минимални количества, както следва: 
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Обект № 

Отдел, 

подотдел Тримесечие 2019г. Общо 

   I II III IV   

13-1-2018 196-г 74 74 - - 148 

 196-ж      

     

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

до окончателното му приключване. 

        

       Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 9 от 12.03.2018 г. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                         КУПУВАЧ:  
Директор ТП ДГС Провадия                                           Управител 

/подписано и заличено/                                                    /подписано и заличено/ 

(инж. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)                       (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

                                                                                       

Р-тел счетоводен отдел ТП ДГС Провадия 

/подписано и заличено/ 

(заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

 
ИС/АЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


