
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  

 

към Договор № 28 от 19.03.2018 г., за обект № 1819  , отдел 63 „г“; 132“а“ 

 
ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА 

 

 

 
             Днес, 27.04.2018г. година, в м.Вълча поляна ;с.Фотиново в административната сграда 

на ТП ДЛС Борово, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 

от ЗЗД и т.9.3  от Договор № 28 от 19.03.2018 г., за обект № 1819  , отдел 63 „г“; 132“а“ по 

регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово” във връзка с подадено заявление вх.№ 1668/ 

27.04.2018г. от управителя на фирма „ВИП – Владимир Пелев“ ЕООД. 

  
1. ТП Държавно Ловно Стопанство „Борово”, териториално поделение на ЮЦДП - 

Смолян, с ЕИК 2016195800263, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов , в 

качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет  – главен счетоводител, със седалище и 

адрес на управление: м.Вълча поляна с.Фотиново , общ.Батак , наричан по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и  

 

2. „ВИП – Владимир Пелев“ ЕООД,  ЕИК 200869549, със седалище и адрес на 

управление: гр.Ракитово, ул.“Христо Смирненски“ № 39 ,обл.Пазарджик представлявано от 

Владимир Пелев, в качеството му на управител , наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от 

друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе 

договор, за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Поради възникнали проблеми с осигуряването на добива на дървесината предмет на 

продажбата по  Договор № 28 от 19.03.2018 г., за обект № 1819  , отдел 63 „г“; 132“а“ 

за покупко-продажба на прогнозни количества  дървесина и постигнато взаимно съгласие за 

изменение на цитирания договор  

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА 

СЛЕДНОТО: 

1. Срокът, посочен в Договор № 28 от 19.03.2018 г., за обект № 1819  , отдел 63 „г“; 132“а“ 

по регистъра на договорите в ТП  ДЛС „Борово” се изменя по следния начин: „до 

30.05.2018г.” 
      2.Към датата на подписване на настоящето споразумение , остатъчните прогнозни 

количества дървесина в пл.куб.м. са в размер на 43,45 пл.куб.м. и ще бъдат издължавани в 

срокове , съгласно следния график за доставка: 

 

 

3. Всички останали клаузи на Договор № 28 от 19.03.2018 г., за обект № 1819  , отдел 63 „г“; 

132“а“ по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово” остават непроменени. 

 

 

 

 

 

ОБЕКТ №
ТРИМЕСЕЧИЯ

OБЩОI II III IV

1819 63-г;132-а 43,45 0 43,45

Отдел, 

подотдел



 

 

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните и е неразделна част от Договор № 28 от 19.03.2018 г., за обект № 1819  , отдел 63 

„г“; 132“а“ за покупко-продажба на прогнозни количества  дървесина по регистъра на 

договорите в ТП „ДЛС Борово.”. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Директор на ТП ДЛС Борово Управител

1: ............../п/*................ : .................. /п/*..................... 

(инж. Пламен Джиханов )         (Владимир Пелев) 
 

Гл. счетоводител

2: ............ /п/*.......................... 

(Недялка Юмет ) 

 

*заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


