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        Допълнително споразумение 

Към  Договор №09(СДК) /06.01.2020 г 

 

        Днес 30.12.2020г. в с.Старо Оряхово, 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. ч 59 от ЗЗЛД) в качеството му на директор на ТП 

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

долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 2. „Лесо 2019“  ЕООД  , седалище и адрес на управление:с.Гроздьово, обл.Варна, 

ул.Стефан Караджа №6, ЕИК 205877375, представлявано от Управител (заличено на осн. 

ч 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  вх.№4139/18.12.2020г. при ТП ДЛС Шерба, Купувачът е заявил 

желание за удължаване крайният срок за сеч , извоз и транспортиране на  добита 

дървесина, съответния крайния срок на договора по отношение на подотдел 56а, поради 

усложнената  епидимоологична обстановка в страната , влошени пазарни условия, 

водещи до липсата на търсене на дървесина,  представляващо  безвиновна невъзможност 

от страна на  Купувача за своевременно извършване на добива и извоза  на добитата 

дървесина в предвидените за това  срокове и количества  определени Договор №09(СДК) 

/06.01.2020 г  

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

основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите ,писмо 

рег.№5824/29.12.2020г. на СИДП ДП Шумен , раздел девети , т.9.2.  от Договор 

№09(СДК) /06.01.2020 г., 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. 1.4.1 , т.1.5 

и т.5.2.14 от същия, както следва: 

          -срок за сеч и извоз до 30.06.2021г. 

          - краен срок на договора до 30.06.2021г. 

          - количества дървесина  за реализация по тримесечия: 
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ОБЕКТ 

№ 
Отдел, подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2021 
OБЩО 

I II III IV 

XI 56а 350 351 х х 701 

 

       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 настоящото допълнително споразумение, като при това  приложи 

разпоредбите на раздел VII от договора.    

       5.С оглед изложеното в  писмо рег.№5824/29.12.2020г. на СИДП ДП Шумен 

настоящото допълнително споразумение влиза в сила след като Купувачът заплати на 

Продавача авансова сума в размер на 20% от стойността на  остатъчното прогнозно 

количество дървесина по Договор №09(СДК) /06.01.2020 г  , а именно 14881,58  лева без  

ДДС. 

 

        Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор №09(СДК) /06.01.2020 г 

  

 

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

 (заличено на осн. ч 59 от ЗЗЛД) -зам.директор/              / (заличено на осн. ч 59 от ЗЗЛД)  

По заместване, съгласно Заповед №О-515/10.12.2020г. 

На директора на СИДП ДП Шумен 

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

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

 

 

 
Изготвил и съгласувал:/п/ 

(заличено на осн. ч 59 от ЗЗЛД) Юрисконсулт 

 

 


