С П О Р А З У М Е Н И Е № 2 / 20.06.2018 г.
към Договор № 28 от 30.05.2017 г.
за продажба на стояща дървесина на корен от
Обект № 1720, отдел: 3084-в1, 2099-а, 2099-б, 2100-а
Днес, 20.06.2018 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян”,
териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с
раздел VIII, чл. 11 /2/ от Договор № 28 от 30.05.2017 год. по регистъра на договорите в ТП
ДГС „Смолян”, във връзка със заявление с вх. № 1868 / 31.05.2018 год. от „ЕВТИМОВ” ЕООД,
между:
1. ДГС „Смолян”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800328,
представлявано от инж. Станко Тодоров Делиянчев, в качеството му на директор и Зорка
Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.
Смолян, общ. Смолян, бул. „България” № 83, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от
една страна, и
2. „ЕВТИМОВ” ЕООД, ЕИК 120597671, със седалище и адрес на управление: гр.
Смолян, общ. Смолян, ул. „Липа” № 6, представлявано от Веселин Цветанов Евтимов в
качеството му на управител, наричан за краткост КУПУВАЧ от друга страна, се сключи
настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Във връзка със сключен Договор № 28 от 30.05.2017 год. за продажба на стояща
дървесина на корен, страните установиха наличието на обективни обстоятелства,
независещи от волята им довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по
цитирания по-горе договор, а именно: създалата се извънредна ситуация в следствие на
ураганните ветрове на 18.01.2018 год., които причиниха огромни щети върху дървостоя на
територията на ДГС „Смолян”. Съгласно указания на РДГ – Смолян (писмо с изх. № РДГ-СМ672 / 24.01.2018 год.) и Лесозащитна станция – Пловдив (писмо с изх. № 84 / 23.01.2018
год.) е необходимо и с приоритет да бъдат изведени незабавно принудителни сечи в
засегнатите насаждения. Фирма „ЕВТИМОВ” ЕООД участва активно в усвояването на
пострадалата дървесина и е съсредоточила изцяло ресурса от техника и работна ръка на
дружеството си в усвояването на повредената дървесина. Предвидените сечи в
насажденията, включени в обект № 1720 са редовни и не се налага тяхното извеждане към
момента. В качеството си на изпълнител „ЕВТИМОВ” ЕООД е изпълнил задължението си в
шест месечен срок да изгради предвиденият временен тракторен горски път в отдели 2099а и 2099-б. За направата му изпълнителят е вложил собствен капитал, за чието възвръщане
е необходимо да добие маркираната дървесина в насажденията.
Тези обстоятелства, налагащи забавянето на дърводобивните дейности и
осигуряване на минималните тримесечни количества, не е могло да бъдат предвидени при
сключване на същия и не могат да се вменят във вина на страните по него.
ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО
ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:
1. Срокът посочен в раздел II, чл. 4 от Договор № 28 от 30.05.2017 год. по регистъра
на договорите в ТП ДГС „Смолян” да се чете: „… е до 30.08.2019 год.”

2. Да отсича и транспортира останалата дървесина, както следва:
обект №

1720

обект №

1720

отдел /
подотдел
3084-в1,
2099-а,
2099-б,
2100-а

I
-

ТРИМЕСЕЧИЯ 2018 г.
II
III
IV
-

100

100

ТРИМЕСЕЧИЯ 2019 г.
отдел /
подотдел
I
II
III
IV
3084-в1,
2099-а,
268,54 600
600
2099-б,
2100-а

ОБЩО

200

ОБЩО

1468,54

3. Всички останали клаузи на Договор № 28 от 30.05.2017 год. по регистъра на
договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени.
Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за
изпълнителя и два за възложителя. Споразумението е неразделна част от Договор № 28 от
30.05.2017 год. за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1720, отдели 3084в1, 2099-а, 2099-б, 2100-а по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”.

ПРОДАВАЧ:
Директор на ДГС „Смолян”:
1: ................./п/......................
(инж. Станко Делиянчев)

КУПУВАЧ:
Управител:
: .............../п/........................
(Веселин Евтимов)

Гл. счетоводител:
2: ............../п/........................
(Зорка Маринова)

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

