
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ   
рег.№    21-Д-0010-04       . 

(по регистър на договорите в ЮЦДП) 
 

към договор № 21-Д-0010/08.02.2021 г. за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на 
корен от обект № 4Д2021 на ЮЦДП, град Смолян 

 
Днес, 14 април 2022г. в гр. Смолян на основание чл.20а, изр.2 от ЗЗД, чл.11, ал.1 от Договор №21-Д-

0010 от 08.02.2021г. по регистъра на договорите в ЦУ на ЮЦДП–Смолян във връзка с постъпили, заявления 
№Вх-06-201/28.02.2022г., Вх.№22-163/22.03.2022г. и №Вх-06-275/28.03.2022г. от управителя на “Братя 
Коцеви“ ООД и представени доклади с №№В-06-374/30.03.2022г. от Директора на ТП“ДГС-Батак“, №22-806/ 
05.04.22г. от Директора на ТП“ДГС-Родопи“ и №20-Вх.8954-35/13.04.22г. от инж.Елена Милева, Лесо-
инженер при ЮЦДП-ЦУ, се сключи настоящото споразумение между: 

1.“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“, гр. СМОЛЯН, ЕИК 201619580, със седалище и 
адрес на управление: гр. Смолян, обл. Смолян, ул. Полк. Дичо Петров № 1А, представлявано от инж. Асен 
Иванов (Директор) и Екатерина Бочукова (Главен счетоводител), наричано за краткост ПРОДАВАЧ от една 
страна  и  

2. “БРАТЯ КОЦЕВИ“ ООД, с ЕИК 112644160, със седалище и адрес на управление: град Велинград, 
бул. Съединение № 69, община Велинград, област Пазарджик, представлявано от управителя Владимир 
Йорданов Коцев, наричано за краткост КУПУВАЧ от друга страна, се сключи настоящото допълнително 
споразумение към посочения по-горе договор. 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: 

По време на изпълнение на сключения по-горе договор, страните са установили наличие на 
непредвидими и непреодолими обстоятелства от форсмажорен характер в периода м.февруари-м.март 
2022г., изразяващи се в неблагоприятни климатични условия с наличие на паднали обилни снеговалежи 
образували дебела снежна покривка и високи отрицателни температури, предизвикали принудително 
преустановяване на дърводобивните и товаро -транспортните дейности в обекта, включително 
транспортиране на добитата на склад дървесина, поради замръзване на натрупаната снежна покривка и 
невъзможност за ползване на технологичните пътища в сечищата, както и пътищата осигуряващи достъп до 
обекта. Тези обстоятелства се явяват независещи от волята на страните и от своя страна са довели до 
невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните  по цитирания по горе договор.  

В предвид горното, както се вземе предвид местонахождението на обекта и произтеклите 
непредвидими обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на дейностите, страните по настоящото 
споразумение, се споразумяха за следното:  

Чл.1. Да изменят графика за покупко-продажба на стояща дървесина на корен по тримесечия и 
минимални количество, посочени в чл.2, ал.2 от допълнително споразумение № 21-Д-0010-03/24.01.2022г., 
по регистъра на договорите в ЦУ на ЮЦДП, като недобитите и незакупени количества дървесина от 
редовни насаждения за първото тримесечие на настоящата година, в общ размер на 606,15 пл.м3, се 
преразпределят за изпълнение през второто  и трето тримесечие на 2022г., както следва:  

 (3) Купувачът следва да добие и закупи следните минимални количества дървесина по тримесечия 
за редовните насаждения през 2022г.: 

ОБЕКТ № 
ТРИМЕСЕЧИЯ за  2022г. ОБЩО 

I II III IV куб. м. 

4Д2021 278,85 1670,00 2106.15 1247,00 5302,00 

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № 21-Д-0010/08.02.2021 г. по регистъра на договорите в 
ЦУ на ЮЦДП – Смолян, остават непроменени. 

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра –един за КУПУВАЧА 
и два за ПРОДАВАЧА.  

 
ПРОДАВАЧ:      КУПУВАЧ: 
ЮЦДП, гр. Смолян     “БРАТЯ КОЦЕВИ“ООД 

1. ________*/П/                            1. ______*/П/_____________ 
  (инж. Асен Иванов)            (Владимир Коцев) 

        2. ________*/П/                              
 (Екатерина Бочукова) 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно Общия регламент за защита на 
личните данни (Регламент(ЕС)2016/679)             


