
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО   

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ” 

                                  гр. Провадия, кв.”Север”, тел. 0518/42170, e-mail: dgs.provadia@dpshumen.bg;  

 

Допълнително споразумение 

към  Договор № 29 от 22.08.2022 г. 

 

          Днес 30.09.2022 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 ПРОДАВАЧ,  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 Управител заличено на основание чл. 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 с вх.№ 1757/29.09.2022 г. при ТП ДГС Провадия, Купувачът е 

заявил желание за промяна в договорения график по сключения Договор № 29 от 

22.08.2022 г. за продажба на стояща дървесина на корен и извършване на дейности по 

ПЕВ в ДГТ на ТП ДГС Провадия в обект № 2201, при изложени мотиви, изразяващи се 

в следното: 

      -съгласно договорения график, за третото тримесечие на 2022 година следва да се 

добият 825 пл.м3 дърва, а за четвъртото тримесечие на 2022 г. – 700 пл.м3 по сортименти,  

съгласно Приложение №1 към договора; 

      -договорът е сключен на 22.08.2022 г., като изпълнението му отпочва след издаване 

на  писмено позволително за сеч за всяко насаждение включено в обекта , поради което 

е невъзможно договореното количество за трето тримесечие , в конкретния случай само 

през м.септември да бъде добито в установените срокове. 

       Налице е безвиновна невъзможност от страна на Купувача за своевременно 

извършване на добива, извоза  и транспортирането на добитата дървесина до временен 

склад в предвидените за това  срокове и количества, определени в Договор № 29 от 

22.08.2022 г.,   

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

основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, Заявление с вх.№ 

1757/29.09.2022 г. при ТП ДГС Провадия, раздел десети, т.10.2. от Договор № 29  от 

22.08.2022 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 т.5.2.14 от същия, както следва: 

          -Купувачът изпълнява договора по тримесечия и минимални количества, както 

следва:: 

Обект 

№ 

 

Отдел, подотдел Тримесечие 2022г. Общо 

 

I II III IV  

2201 

148а, 152у, 162б, 

166а, 175г, 188в, 

189и, 205д, 205е 

 

 

х х х 1494 1494 



 

       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 договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това  приложи 

разпоредбите на раздел VII от договора.  

        Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 29 от 22.08.2022 г. 

  
 

 

ПРОДАВАЧ: подписано и заличено                     КУПУВАЧ: подписано и заличено 

директор: инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД         заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД – управител 

 

 

подписано и заличено                                                                            
заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 
 
 

 

 

ИС/АЯ 

 


