
С П О Р А З У М Е Н И Е 
К Ъ М  Д О Г О В О Р  

№47 (СДК)/24.02.2020 г 

 

 

Днес 07.10.2020 г., 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, ЕИК: 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-Гл.счетоводител,  наричано по-нататък за краткост ПРОДАВАЧ и 

2„Лесгруп БГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Долни чифлик,                          

обл. Варна, ул.Тича №35, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София,                                              

с ЕИК: 200211088, представлявано от /(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)/,  в качеството му 

на управител, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, 

          се подписа настоящото споразумение, за следното: 

 

          1.На основание Уведомление с вх.№2982/14.09.2020г. при ТП ДЛС Шерба и писмо 

за съгласуване от СИДП ДП гр. Шумен с рег.инд. № 4331/01.10.2020 г., Раздел VIII, 

т.8.1.9 от Договор №47/СДК/24.02.2020г, поради наличието на обективни причини 

възпрепятстващи изпълнението на договора - форсмажорни обстоятелства по смисъла на 

§1, т.23 от ДР на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти, страните се споразумяха да прекратят действието на 

Договор №47/СДК/24.02.2020г. за покупко-продажба на прогнозни количества 

стояща дървесина на корен за Обект №III и Приложение №2 към него без да си 

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

ползи при следните мотиви: 

На 13.03.2020г. във връзка с пандемията от COVID-19,  с Решение на Народното 

събрание е обявено извънредно положение върху цялата територия на Република 

България, като със Заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването 

са въведени  мерки за противодействие на епидемията, действащи и към датата на 

сключване на настоящото споразумение, които водят до обективна невъзможност за 

изпълнение на договорните задължения по мотиви изложени в Уведомление с 

вх.№2982/14.09.2020г. при ТП ДЛС Шерба . 

           Посоченото обстоятелство е от извънреден характер, възникнало е след сключване 

на договора и не е могло да бъде предвидено , поради което не може да се вмени във вина 

на страните по сключения договор и същите не си дължат неустойки и престации за 

пропуснати ползи. 

2.За подотделите, предмет на договора- 1195 „и“, 190 „д“,  113 „в“,  1105 „а“  е 

издадено писмено позволително за сеч , но не са извършвани дейности, предмет на 

договора, за което се съставят протоколи за освидетелстване на сечище. 

3.Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение и 

разпоредбата на Раздел VIII, т.8.1.9 от Договор №47/СДК/24.02.2020г , страните не си 

дължат неустойки и престации за пропуснати ползи , като внесената от Купувача 

гаранция за изпълнение на договора в размер на 6037,20 лева се освобождава , след 

съставяне на констативни протоколи за освидетелстване на всички сечища в обекта и 

подписването им от регистрирания лесовъд. 

 



 
Настоящото Споразумение се състави и подписа в два еднообразни оригинални 

екземпляра, по един за всяка от страните. 

  

 

 

ЗА ПРОДАВАЧА:        /п/                                                ЗА КУПУВАЧА: /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 

 

 

Съгласувал:/п/ 

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

 

 

          


