
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-08-101#1 
 

           към  Договор №Д-08-101/20.12.2022г. за добив на дървесина в Обект №2240-2, 

отдел 236,  подотдел „o”, „п”, „р”, „у”, отдел 272, подотдел „д”. 

  

         Днес, 27.03.2023г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат”- 

териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД във връзка 

с чл.19, ал.1 и ал. 2 от Договор №Д-08-101/20.12.2022г. и постъпила Молба  вх.№-08-

260/23.03.2023г. от  „ВЕВА ГРУП” ЕООД, между страните: 

 

         1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ”, ЕИК 201619590435,  

представлявано от инж. Мартин Ивайлов Сариев, в качеството му на директор и Радан 

Сребринов Петрунов - главен счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от 

една страна 

         и 
         

          2. „ВЕВА ГРУП” ЕООД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул.”Тракия” №10, 

общ. Доспат, ЕИК 120548133, представлявано от Аида Китанова Радева, в качеството й 

на Управител и наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна ,  
           

         се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:   

           

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

         Чл. 1. Във връзка сключен Договор №Д-08-101/20.12.2022г. за добив на 

дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, които не са 

могли да предвидят при сключване на договора (лоши метеорологични условия-

снеговалежи, ниски температури, вследствие, на които възниква затрудняване дори 

невъзможност за работа в обекта). 

       

       ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ 

ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

        Чл.2. Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на 

възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:  

 

Обект № Отдел, подотдел ТРИМЕСЕЧИЕ   Всичко 

  I II III IV  

2240-2 236- „o”, „п”, „р”, 

„у”, отдел 272-

„д” 

0 393 308 0 924 

 

       Чл. 3. Всички останали клаузи по договор № Д-08-101/20.12.2022г. остават 

непроменени 

          

 

 

 

 

 

 



        Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни 

екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор № Д-08-

101/20.12.2022г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и  „ВЕВА ГРУП” ЕООД. 
 

 

 

 

         ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

               Директор: ..П*..................                                       Управител:........П*................ 

                 /инж. Мартин Сариев/                                                         / 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 
 

 

 

 

 


