
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9100, с. Горен чифлик, ул. „Шерба” 7, Варненска област                                                                                                                                                                                                                                                  

Адрес за кореспонденция:с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 

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

……………………………………………………….. 

 

Допълнително споразумение 

Към  Договор №06/С/16.01.2017г 

 

        Днес 26.06.2018г. в офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, между страните: 

          1.ТП ДЛС Шерба, със седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, 

обл.Варна, ул.“Шерба“ №7, адрес за кореспонденция: офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, 

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

представлявано от (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) в качеството му на директор на ТП 

ДЛС Шерба и ръководител счетоводен отдел (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) , наричано 

по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

 2. „ФСИ“ ООД, седалище и адрес на управление: с.Засмяно, общ.Аксаково, 

обл.Варна,  ЕИК 103775417, представлявано от управител (заличено на осн. чл. 2 от 

ЗЗЛД) , наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна: 

 

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

           

            І.Предмет на споразумението:  

           Със Заявление вх.№1419/04.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, Изпълнителят по 

договор №06/С/ от 16.01.2017г. е заявил желание да се изключи от предмета на Договор 

№06/С/ от 16.01.2017г   подотдел 1152-ж, с прогнозно количество от 254,00 пл.куб.м. и 

обща цена в размер на 4587,75 лева без ДДС ,  като е мотивирал искането си с излагане 

на обективни причини довели до невъзможност за осъществяване на добива на 

дървесина, които не могат да му се вменят във вина, а именно: трудно проходими терени 

и липса на пътна мрежа, осигуряваща достъп до посоченото насаждение . 

           След извършена теренна проверка в подотдел 1152 „ж“, е установено ,  че 

съществуващия траен горски път с дължина от 1300 метра до стабилизирания траен 

горски път  е компрометиран от падналите валежи и е силно пресечен . 

        Констатирано е, че  подотдел 1152-ж попада в дере с отдалеченост от изградена 

пътна мрежа и не са налице подходящи условия за изграждане на нов постоянен извозен  

път до същия ,  което води до невъзможност за  осъществяване на дейностите по добив и 

извоз на маркирана дървесина. 

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

задълженията и договорите ,  раздел VIII , чл.8.2. от Договор №06/С/ от 16.01.2017г, 

Заявление с вх.№1419/04.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, Доклад с вх.№ 1452/06.06.2018г 

при ТП ДЛС Шерба, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха за 

следното: 

От предмета на Договор №06/С/ от 16.01.2017г  и от Годишния план за ползване 

на дървесина за 2017..... г отпада подотдел 1152-ж, с количества дървесина за добив и 

обща стойност , посочени в Приложение №2 , неразделна част от договора, както следва: 

mailto:dls.sherba@dpshumen


-Подотдел 1152-ж, с прогнозно количество от 254,00 пл.куб.м. и обща цена в 

размер на 4587,75 лева без ДДС  

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 №06/С/ от 16.01.2017г  . 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.........../п/...........                                 ИЗПЪЛНИТЕЛ:......./п/............... 

         /(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) /                          / (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) / 

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

                     /(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) / 

 

 

 
Изготвил: /п/ 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) Юрисконсулт 

 

Одобрил: /п/ 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) Зам.директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО” 
 

………………………………………………………….. 
 

Допълнително споразумение 

Към  Договор №12  от 10.04.2017г 

 

        Днес .................201....г. в с.Цонево, обл.Варна, между страните: 

        1.ТП Държавно горско стопанство Цонево, седалище и адрес на управление: 

с.Цонево, обл.Варна, ул.”Хр.Трендафилов” №54, Булстат 2016174120145, 

представлявано от директор инж.Росен Колев Русев и Ръководител счетоводен отдел  

Теменужка Петкова, наричан по- долу накратко ПРОДАВАЧ от една страна и от друга 

       2„Еси- лес“ ЕООД, ЕИК 200352822, седалище и адрес на управление: с.Рояк, 

обл.Варна, представлявано от управител Хюсеин Реджебов Ибов, наричан по- долу 

КУПУВАЧ,  

 

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

           

            І.Предмет на споразумението:  

           Със Заявление вх.№1291/21.12.2017г. при ТП ДГС Цонево, Купувачът по договор 

№12 от 10.04.2017г. е заявил желание да се изключат от предмета на Договор №12 от 

10.04.2017г подотдели 127„б“ , 260 „а“  ,  като е мотивирал искането си с излагане на 

обективни причини довели до невъзможност за осъществяване на добива на дървесина, 

които не могат да му се вменят във вина, а именно: трудно проходими терени и липса на 

пътна мрежа, осигуряваща достъп до посочените насаждения . 

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

задълженията и договорите ,  раздел IX , чл.9.2. от Договор №12  от 10.04.2017г , 

Заявление с вх.№1291/21.12.2017г. при ТП ДГС Цонево , Протокол от ............2017г 

страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха за следното: 

От предмета на Договор №12/10.04.2017 г. и от Годишния план за ползване на 

дървесина за 2017 г отпадат подотдели 127„б“ , 260 „а“   , с количества дървесина за 

добив и обща стойност , посочени в Приложение №2 , неразделна част от договора, 

както следва: 

-Подотдел 127 „б“  с общо прогнозно количество в размер от ......... пл.куб.м., 

дървесен вид- ............ ,  и договорена цена от  ............. лева без ДДС; 

-Подотдел 260 „а“  с общо прогнозно количество в размер от ......... пл.куб.м., 

дървесен вид- ............ ,  и договорена цена от  ............. лева без ДДС 



             2.За останалите подотдели, предмет на договор №12/10.04.2017г  е налице 

изпълнение , като същите са освидетелствани с протоколи   и добитата дървесина е 

заплатена от Купувача, предвид което страните не си дължат взаимни престации. 

. 

 

           Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор №12 от 10.04.2017г. 

 

 

ПРОДАВАЧ:......................                                                  КУПУВАЧ:...................... 

                 /инж.Росен Русев/                                               / Хюсеин Ибов / 

                     ........................                                                                             

                     /Теменужка Петкова/ 

 

 

 
Изготвил: 

Илина Стоянова 

Юрисконсулт 

 

Одобрил: 

Инж.Запрян Павлов 

Зам.директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО” 
 

………………………………………………………….. 
 

Допълнително споразумение 

Към  Договор №13  от 12.04.2017г 

 

        Днес .................201....г. в с.Цонево, обл.Варна, между страните: 

        1.ТП Държавно горско стопанство Цонево, седалище и адрес на управление: 

с.Цонево, обл.Варна, ул.”Хр.Трендафилов” №54, Булстат 2016174120145, 

представлявано от директор инж.Росен Колев Русев и Ръководител счетоводен отдел  

Теменужка Петкова, наричан по- долу накратко ПРОДАВАЧ от една страна и от друга 

       2.„Полес комерс“ ЕООД, ЕИК 148092963, седалище и адрес на управление: 

гр.Варна, бул.“Вл.Варненчик“ №112 А, ет.14, ап.58,  представлявано от управител 

Константин Венков Попов, наричан по- долу КУПУВАЧ,  

 

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

           

            І.Предмет на споразумението:  

           Със Заявление вх.№1292/28.12.2017г. при ТП ДГС Цонево, Купувачът по договор 

№13 от 12.04.2017г. е заявил желание да се изключи от предмета на Договор №13 от 

12.04.2017г подотдел 253 „з“  ,  като е мотивирал искането си с излагане на обективни 

причини довели до невъзможност за осъществяване на добива на дървесина, които не 

могат да му се вменят във вина, а именно: трудно проходими терени и липса на пътна 

мрежа, осигуряваща достъп до посоченото насаждение . 

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

задълженията и договорите ,  раздел IX , чл.9.2. от Договор №13  от 12.04.2017г , 

Заявление с вх.№1292/28.12.2017г. при ТП ДГС Цонево , Протокол от ............2017г 

страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха за следното: 

От предмета на Договор №13/12.04.2017 г. и от Годишния план за ползване на 

дървесина за 2017 г отпада подотдел 253 „з“   , с количество дървесина за добив и обща 

стойност , посочени в Приложение №2 , неразделна част от договора, както следва: 

-Подотдел 253 „з“  с общо прогнозно количество в размер от ......... пл.куб.м., 

дървесен вид- ............ ,  и договорена цена от  ............. лева без ДДС; 



             2.За останалите подотдели, предмет на договор №13/12.04.2017г  е налице 

изпълнение , като същите са освидетелствани с протоколи   и добитата дървесина е 

заплатена от Купувача, предвид което страните не си дължат взаимни престации. 

 

           Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор №13 от 12.04.2017г. 

 

 

ПРОДАВАЧ:......................                                                  КУПУВАЧ:...................... 

                 /инж.Росен Русев/                                               / Константин Попов / 

                     ........................                                                                             

                     /Теменужка Петкова/ 

 

 

 
Изготвил: 

Илина Стоянова 

Юрисконсулт 

 

Одобрил: 

Инж.Запрян Павлов 

Зам.директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


