
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 
 

9110: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8          

            Тел.  05141/2358,  Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 
 

………………………………………………………….. 
 

 

Допълнително споразумение Към Договор №42(СДК) 20.02.2020г.  

 

          Днес 30.06.2020г  в с.Старо Оряхово, обл.Варна, между страните:  

         1.ТП ДЛС Шерба, със седалище и адрес на управление: с.Старо Оряхово, 

обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120080, 

представлявано от (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  в качеството му на директор на ТП 

ДЛС Шерба и (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  РСО- главен счетоводител, наричано 

подолу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и  

        2. Хримацвет ООД, седалище и адрес на управление:с.Горен чифлик, общ.Долни 

чифлик, обл.Варна, ул.Шипка №10, ЕИК 200840316, представлявано от Управител – 

(заличено на осн. 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.Със заявление с вх.№2179 /30.06.2020 при ТП ДЛС Шерба, Купувачът е заявил 

желание за  промяна в договорения график по Договор №42(СДК) 20.02.2020г.за покупко 

продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, като е изложил следните 

причини: удължена карантина, свързана с COVID- 19, лоши метеорологични услови през 

месец юни 2020 година, изразяващи се в обилни валежи водещи до преовлажняване на 

почвите и невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора,  което 

представлява безвиновна невъзможност от страна на Купувача за своевременно 

изпълнение на договорните задължения в предвидените за това срокове определени в 

Договор №42(СДК) 20.02.2020г.  

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

основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел девети , 

т.9.2. от Договор №42(СДК) 20.02.2020г. ,  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 , относно т. 5.2.14 от 

същия, както следва:  

-изпълнява договора по тримесечия и минимални количества, както следва:  

 

Обект 

№ 
Отдел, подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЕ 
Общо 

I II III IV 

  Отдел, подотдел           общо 

X 
1098т, 112б, 59ж, 61в, 
67в, 70а   212 211 423 

 

mailto:dls.sherba@dpshumen.bg


         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 №42(СДК) 20.02.2020г.  

 

 

 

 

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

                 /(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  /        /(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  / 

                     ......../п/................                                                                                                            

                   /(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  / 

 

 

 
Изготвил: /п/ 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  Юрисконсулт 

 

Одобрил: /п/ 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  Зам.директор 

 


