
 

С П О Р А З У М Е Н И Е   № 1/28.08.2018 г. 

към Договор № 119 от 10.07.2018 г. 

за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

№1854,  подотдели: 189”в”, 243”а”, 243”б”, 243”в”, 243”г”, 243”д”, 244”а”, 244”б”, 

245”г”, 245”ж”, 245”з”-ДГТ на ТП ДГС „Селище, ЮЦДП - Смолян 

 
Днес, 28.08.2018 година, в м.Селище в административната сграда на ТП ДГС “Селище”, териториално 

поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД , чл.36, т1 от Договор № 119 от 10.07.2018 г. 

по регистъра на договорите в ТП ДГС ”Селище”, във връзка със заявление вх. № 3007/27.08.2018 г. от 

“ОСМАНДЖИК” ЕООД между: 

1. ТП ДГС ”СЕЛИЩЕ”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800210, 

представлявано от инж. Велизар Чолаков, в качеството му на директор и Мехмед Карамолла– главен 

счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Селище, общ.Сърница, наричан по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и  

2. “ОСМАНДЖИК” ЕООД, ЕИК 112667180, със седалище и адрес на управление: гр.Сърница, общ. 

Сърница, обл. Пазарджик, ул.»Любен Каравелов» № 8, представлявано  от Салих Салихов Османджиков 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 

Във връзка със сключен Договор № 119 от 10.07.2018 г., в обект  № 1854,   подотдели: 189”в”, 243”а”, 

243”б”, 243”в”, 243”г”, 243”д”, 244”а”, 244”б”, 245”г”, 245”ж”, 245”з” за продажба на прогнозни количества 

стояща дървесина на корен, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от 

тяхната воля, довели до не виновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, а 

именно: затруднен достъп до насаждението, в което се намират предвидените за сеч количества дървесина, 

поради влошени метеорологични условия. 

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА 

ЗА СЛЕДНОТО: 

Чл. 1. Срокът, посочен в ч. 5 от Договор № 119 от 10.07.2018 г. по регистъра на договорите в ТП 

ДГС”Селище” се изменя по следния начин: „не по – късно от  31.10. 2018 г.”, като страните се договарят 

останалата в насаждението не отсечена маркирана дървесина да се сече и извозва по следния месечен график: 

обект  ПО ТРИМЕСЕЧИЯ  2018г. 

І-во 

тримесечие – 

януари, 

февруари, 

март 

ІІ-ро 

тримесечие – 

април, май 

юни 

ІІІ-то 

тримесечие – 

юли, август, 

септември 

ІV-то 

тримесечие – 

октомври, 

ноември, 

декември 

общо 

1854    429,59 429,59 

 

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 119 от 10.07.2018 г. по регистъра на договорите в ТП 

ДГС”Селище” остават непроменени. 

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е 

неразделна част от Договор № 119 от 10.07.2018 г. за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на 

корен по регистъра на договорите в ТП ДГС”Селище”. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                               ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Директор                               Управител 

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

      (инж.Велизар Чолаков)                                (Салих Османджиков) 

 

Гл. счетоводител 

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

      (Мехмед Карамолла) 

                                                                                  *Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 
 


