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Допълнително споразумение 

Към  Договор № 24 от 26.09.2019 г 

Обект № 1907 , отдел: 163-д 
 

        Днес 26.09.2019 г. в гр.Провадия, обл.Варна, между страните: 

          1.ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. 

Варна, кв. Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120111, 

представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД в качеството му на 

директор на ТП ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел заличено на основание 

чл. 59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

         2. „Зелени Балкани Провадия” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. 

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, 

представлявано от Управител заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричан по-долу 

за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна: 

         

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

            1.Предмет на споразумението:  

           Във връзка със своевременното снабдяване с дърва за огрев за отоплителен сезон 

2018/2019 година на правоимащите лица по чл.193 от Закона за горите и чл. 71 от 

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 , и ритмичността при изпълнение на възложената работа по 

тримесечия и минимални количества е необходимо да бъдат извършени промени в т.1.3.1 

относно определените срокове за сеч и извоз на добита дървесина до временен склад от 

Договор № 24/26.09.2019 г. 

           С оглед посоченото и на основание общите разпоредби на Закона за задълженията 

и договорите,  раздел осми, т.8.2. от Договор № 24/26.09.2019 г., страните се съгласиха 

за извършване на промяна, както следва: 

         -в т.1.3.1. от договора: срок за сеч и извоз  – до 30.11.2019 г. 

       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 № 24/26.09.2019 г. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

подписано и заличено                                          подписано и заличено 

на основание чл. 59 от ЗЗЛД                               на основание чл. 59 от ЗЗЛД            

инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД    заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

                                                            

 

 подписано и заличено 

 на основание чл. 59 от ЗЗЛД                                                                        

 заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 
 
ИС/АЯ 
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