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Допълнително споразумение
Към Договор №10 (С) от 21.01.2019г
Днес 05.12.2019г. 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 РСО- главен счетоводител (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД, наричано подолу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
2. „Лесо Трейд” ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, обл.Варна,
ул.Ген. Скобелев №6, ЕИК 201060963, представлявано от Управител (заличено на осн.
чл. 59 от ЗЗЛД, по пълномощие представлявано от (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД,
съгласно пълномощно с рег.№7981/21.12.2017г. заверено пред Нотариус с рег.№520 на
НК София и район на действие РС- Варна, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
от друга страна:
СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:
I.Предмет на споразумението:
1.Със Заповед №458/28.11.2019г. на директора на ТП ДЛС Шерба, на основание
чл.58, ал.1, т.1 , предложение първо , във вр с чл.57, т.3 от Наредба №8 от 05.08.2011г. за
сечите в горите, заявление с вх.№3866/18.11.2019г. при ТП ДЛС Шерба и протокол от
20.11.2019г. е обезсилено позволително за сеч №0486331 от 18.02.2019г. , издадено от
ТП ДЛС Шерба за извеждане на сеч в подотдел 150 „а“ , на площ от 7,100 ха с ползване
от 206 пл.м3 лежаща маса- предмет на договор №10 (С) от 21.01.2019г., поради следните
причини:
Допуснато несъответствие при отразяване границите на подотдел 150 „а“ , за
който е издадено позволителното за сеч и площта , в която е извършено маркирането на
подлежащите за сеч дървета.
При повторно замерване площта на подотдел 150 „а“ с GPS се установи , че площта
за която е издадено писменото позволително за сеч отговаря на действителната по ГСП,
но е допуснато маркиране на стояща дървесина в подотдел 150 „б“, за който няма
издадено писмено позволително за сеч
2. Във връзка с посоченото , на основание общите разпоредби на Закона за
задълженията и договорите и раздел осми , т.8.2. от Договор №107 (ПДД) от 13.09.2019г,
в дух на взаимно сътрудничество, без да си дължат взаимни престации и плащане на
неустойки, и обезщетения за пропуснати ползи, страните се съгласиха да отпадне
извършването на дейността по ползване по отношение на подотдел 150 „а“ , като се
извърши промяна в основния договор , както следва:
2.1. В чл.1.2 от договора :
- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши дейността по
ползване на дървесина в горски насаждения, намиращи се в горски територии – държавна

собственост, от Обект № VIII, отдели 1030-д; 357-ж; 364-з; 364-и; 377-д; 377-л; 293-ж; 294г; 122-в; 1135-д, в района на дейност на ТП ДЛС Шерба, с предмет на изпълнение:
„Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в
горите – сеч, разкройване на асортименти по EN 1316-1 , EN 1316-2; EN 1316-3 (за
останалите дървесни видове БДС/ EN ), извоз до временен склад и рампиране на
добитата дървесина от годишния план за ползване 2019 год. от горски насаждения,
разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на
ТП ДЛС „Шерба“.
2.2. В чл.2.1 от договора :
- Стойността за изпълнение на възложената дейност по ползване на дървесината от горски
територии – държавна собственост, а именно „Извършване на добив на дървесина, съгласно
Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по EN
1316-1 , EN 1316-2; EN 1316-3 (за останалите дървесни видове БДС/ EN ), извоз до
временен склад и рампиране на добитата дървесина от годишния план за ползване 2019
год. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в
района на дейност на ТП ДЛС Шерба“. от Обект № VIII, отдели 1030-д; 357-ж; 364-з; 364и; 377-д; 377-л; 293-ж; 294-г; 122-в; 1135-д, е
37334.13 лв. ( тридесет и седем
хиляди, триста тридесет и четири лева и 13 ст.) без включено ДДС .
2.3. В чл.4.2.15 от договора :
-Предава изпълнението на възложената работа ежемесечно и минимални количества,
както следва:
обект

Отдел

Декември

подотдел

2019

Общо:

1030-д; 357-ж;
364-з; 364-и;
931
VIII
377-д; 377-л;
293-ж; 294-г;
122-в; 1135-д
931
3..Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните
до окончателното му приключване.
4.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Купувача,
Продавачът има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на
основния договор и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на гл. V от
договора.
5.Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е Приложение
№2.
Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни
екземпляра и представлява неразделна част от Договор №10 (С) от 21.01.2019г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:........../п/............
ИЗПЪЛНИТЕЛ:......../п/..............
заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД/
/(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД- пълномощник/
........../п/..............
/(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД/
Изготвил:/п/

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛДЮрисконсулт
Одобрил: /п/

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛДЗам.директор

