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        Допълнително споразумение 

Към  Договор №01  от 10.01.2022г  

 

        Днес 25.01.2022г. в с.Цонево, 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: /Заличено на 

основание чл.59 от ЗЗЛД/ 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. „Дивал агро” 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: 

            І.Предмет на споразумението:  

            1.На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , 

раздел девети , т.9.2.  от Договор №01  от 10.01.2022г, и при спазване разпоредбите на 

Закона за горите и нормативните документи по приложението му,  страните в дух на 

взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , като се 

допълва текста на чл.5.2.9 от договора и същият добива следното съдържание: 

          т.5.2.9:Разкройва най-рационално добитата дървесина, с цел получаване на 

максимален обем ценни асортименти по действащите стандарти за качество на дървесината 

(БДС/ЕN).При работа със специализирана многофункционална горска техника: 

дърводобивен комбайн –харвестър размерите и дължините на асортиментите могат да 

се уточняват допълнително в зависимост от технологията на сеч и извоз. 

       2..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 №01  от 10.01.2022г. 
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