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        Допълнително споразумение 

Към  Договор № 20/05.05.2021 година  
 

          Днес 31.12.2021 г. в гр.Провадия, 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. „Еси Лес” ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание чл. 

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

основание чл. 59 от ЗЗЛД, в качеството му на управител, наричан по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна: 

         

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

            І.Предмет на споразумението:  

      1.На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, във 

връзка с наличието на добита дървесина на временен склад на ДГТ на ТП ДГС Провадия 

и предвид невъзможността за извършване на дейностите по товарене, транспортиране до 

ТИР станция и претоварването й до определения краен срок на договора - 31.12.2021 г., 

както и обезпечаване изпълнението на доставките на технологична дървесина по 

дългосрочен Договор № 22/14.02.2020 г., сключен между СИДП ДП Шумен и 

„Кроношпан България“ ЕООД,  страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха 

на следното изменение на договора, относно чл.23 от същия, както следва: 

       Чл.23. Краен срок за изпълнение на настоящия договор - 31.12.2022 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 № 20/05.05.2021 година. 

       Настоящото допълнително споразумение влиза в сила, считано от датата на 

сключването му. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (подписано и заличено)            ИЗПЪЛНИТЕЛ: (подписано и заличено) 

Директор ТП ДГС Провадия                               Управител                                      

(инж. залич. на основание чл. 59 от ЗЗЛД)              (залич. на основание чл. 59 от ЗЗЛД) 

 

 

РСО – Гл. счетоводител (подписано и заличено) 

(залич. на основание чл. 59 от ЗЗЛД) 
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