
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 111 
 

към  Договор №84  от 22.04.2019г. за покупко- продажба на прогнозни количества 

дървесина от Обект №1930-1, отдел- 51-ф 

 

         Днес, 31.05.2019г. в гр. Доспат в административната сграда на  ТП „ДГС- Доспат” 

– териториално поделение на ЮЦДП- Смолян на основание чл. 31 от Договор №84 от 

22.04.2019г. и чл. 20а от ЗЗД във връзка с Констативен протокол серия ЮЦДП 

№15000925/210/17.05.2019г. между: 

 

        1. ТП „ ДГС ДОСПАТ”, териториално поделение на ЮЦДП- Смолян, ЕИК 

2016195800435, представлявано от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството 

му на и. д. директор и Радан Сребринов Петрунов- главен счетоводител, със седалище и 

адрес на управление: гр. Доспат, общ. Доспат, ул. „ Орфей“№ 6, наричано за краткост 

ПРОДАВАЧ, от една страна,  

       и 

     2. „ ВЕВА ГРУП“ ЕООД, ЕИК 120548133 със седалище и адрес на управление: гр. 

Доспат, общ. Доспат, ул. „Тракия“ №10, представлявано от Аида Китанова Радева в 

качеството й на управител, наричан за краткост КУПУВАЧ от друга страна, се сключи 

настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

       Чл.1. Във връзка със сключен Договор №84 от 22.04.2019г. за покупко- продажба 

на прогнозни количества дървесина и поради настъпване на обективни обстоятелства, 

които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (природни 

абиотични въздействия – снеголом и снеговал, довели до пречупване и падане на 

дървесна маса в размер на 44.00 куб. м. от дървесен вид- бял бор и смърч, 

        

       ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ 

ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

      Чл.2. Поради изложеното в чл.1 страните се договарят, че освен първоначално 

закупените прогнозни количества дървесина, Купувачът се задължава да закупи 

следните допълнителни количества дървесина от Обект №1930-1, отдел 51 подотдел 

„ф“ по видове и сортименти: 

 

Категория дървесина и асортименти 
Дървесен 

вид 

Количество 
Достигната 

цена 

Обща 

стойност 

м3 лв./м3 лв. (без ДДС) 

Обект 1930-1, Отдел 51-Ф         

Едра   36   4118,64 

Трупи над 50 см на т.к бял бор 0 126,80 0,00 

Трупи над 50 см на т.к второ качество бял бор 0 101,44 0,00 

Трупи над 50 см на т.к смърч 0 131,87 0,00 

Трупи над 50 см на т.к второ качество смърч 0 105,50 0,00 

Трупи над 30 до 49  см на т.к бял бор 9 121,73 1095,57 

Трупи над 30 до 49  см на т.к второ качество бял бор 0 97,38 0,00 

Трупи над 30 до 49  см на т.к смърч 0 126,80 0,00 

Трупи над 30 до 49  см на т.к второ качество смърч 0 101,44 0,00 



Трупи от 18 до 29 см на т.к бял бор 25 111,59 2789,75 

Трупи от 18 до 29 см на т.к второ качество бял бор 0 89,27 0,00 

Трупи от 18 до 29 см на т.к смърч 2 116,66 233,32 

Трупи от 18 до 29 см на т.к второ качество смърч 0 93,33 0,00 

Средна   8   582,27 

Трупи за бичене от 15 до 17 см на т.к. бял бор 3 86,22 258,66 
 Трупи за бичене от 15 до17 см на т.к второ 
качество бял бор 0 76,08 0,00 

Трупи за бичене от 15 до 17 см на т.к. смърч 0 96,37 0,00 
 Трупи за бичене от 15 до17 см на т.к второ 
качество смърч 0 77,10 0,00 

Обли греди 11-14 см на т.к бял бор 3 65,94 197,82 

  смърч 1 65,94 65,94 

Минни подпори 8-10 см на т.к бял бор 1 59,85 59,85 

  смърч 0 59,85 0,00 

Технологична дървесина бял бор 0 47,68 0,00 

  смърч 0 47,68 0,00 

Дребна   0,00   0,00 

Ритловици/мертеци/ бял бор 0 60,86 0,00 

  смърч 0 60,86 0,00 

Технологична дървесина бял бор 0 47,68 0,00 

  смърч 0 47,68 0,00 

Дърва   0   0 

ОЗМ бял бор 0 75,97 0,00 

  смърч 0 75,97 0,00 

Всичко за обекта:   44   4700,91 

 

      Чл.3. Във връзка с допълнително закупените количества по чл. 2, страните изменят 

чл. 9, ал. 3, т. 2 от Договора, прогнозните количества дървесина в пл. кум. м. ше бъдат 

издължавани по тримесечия, съгласно следния график, а именно: 

 

Обект № 
Отдел, 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЕ Всичко 

I- во II-ро III-то IV-то   

1930-1 51-ф 0 327 349 350 1026 

 

       Чл. 4. Всички останали клаузи от Договор №84 от 22.04.2019г. по регистъра на 

договорите при ТП „ ДГС Доспат“ остават непроменени. 

 

       Настоящото споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра- по един за 

всяка от страните и е неразделна част от Договор № 84 от 22.04.2019г. за покупко- 

продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект №1930-1, 

отдел- 51-ф. 

        ПРОДАВАЧ:                                                       КУПУВАЧ: 

        И. Д. Директор:............ /п/*.................                     Управител:.......... /п/*.................. 

                /инж. Стилиян Балталиев/                            /Аида Радева/          

         Гл. Счетоводител: ........... /п/*......... 

                    / Радан Петрунов/ 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)  


