
 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 70 
 

към  Договор № 69 от 12.04.2019г. за покупко- продажба на стоящата дървесина на 

корен от Обект №1937, отдел- 124-д 

 

         Днес, 15.04.2019г. в гр. Доспат в административната сграда на  ТП „ДГС- Доспат” 

– териториално поделение на ЮЦДП- Смолян на основание чл. 35, ал. 1 от Договор 

№69 от 12.04.2019г. и чл. 20а от ЗЗД във връзка с Констативен протокол серия ЮЦДП 

№010390/130/03.04.2019г. между: 

 

        1. ТП „ ДГС ДОСПАТ”, териториално поделение на ЮЦДП- Смолян, ЕИК 

2016195800435, представлявано от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството 

му на и. д. директор и Радан Сребринов Петрунов- главен счетоводител, със седалище и 

адрес на управление: гр. Доспат, общ. Доспат, ул. „ Орфей“№ 6, наричано за краткост 

ПРОДАВАЧ, от една страна, и 

 

       2. „ ФАЛКОС“ ЕООД, ЕИК 120554727 със седалище и адрес на управление: с. 

Барутин, общ. Доспат, ул. „Чавдарска“ №4, представлявано от Лъчезар Лилков Давидов 

в качеството му на управител, наричан за краткост КУПУВАЧ от друга страна, се 

сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за 

следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

       Чл.1. Във връзка със сключен Договор №69 от 12.04.2019г. за покупко- продажба 

на стоящата дървесина на корен и поради настъпили обективни обстоятелства, които 

страните не са могли да предвидят при сключване на договора- „ природни бедствия“-

снеголом, снеговали и вертовари през последните два месеца /януари- февруари 2019г./, 

които довели до пречупване и падане на дървесна маса в размер на 29.00 куб. м. от 

дървесен вид- бял бор,  

        

       ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ 

ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

      Чл.2. Поради изложеното в чл.1 страните се договарят, че освен първоначално 

закупените прогнозни количества дървесина, Купувачът се задължава да закупи 

следните допълнителни количества дървесина от Обект №1937, отдел 124, подотдел 

„д“, по видове и сортименти: 

 

Категория дървесина и асортименти 
Дървесен 

вид 

Количество 
Единична 

цена 
Обща 

стойност 

м3 

лв./м3 (без 

ДДС) 

лв. (без 

ДДС) 

Подотдел  124-д         

Едра   23,00   1995,63 

Трупи над 50 см на т.к бял бор 0 99,78 0,00 

Трупи над 50 см на т.к второ качество бял бор 0 74,41 0,00 

Трупи над 30 до 49  см на т.к бял бор 5 94,71 473,55 



Трупи над 30 до 49  см на т.к второ качество бял бор 0 70,35 0,00 

Трупи от 18 до 29 см на т.к бял бор 18 84,56 1522,08 

Трупи от 18 до 29 см на т.к второ качество бял бор 0 62,23 0,00 

Средна   3   135,28 

Трупи за бичене от 15 до 17 см на т.к. бял бор 1 59,18 59,18 
 Трупи за бичене от 15 до17 см на т.к второ 
качество бял бор 0 49,03 0,00 

Обли греди 11-14 см на т.к бял бор 2 38,05 76,10 

Минни подпори 8-10 см на т.к бял бор 0 31,96 0,00 

Технологична дървесина бял бор 0 19,78 0,00 

Дребна   0   0 

Ритловици/мертеци/ бял бор 0 32,98 0,00 

Технологична дървесина бял бор 0 19,78 0,00 

Дърва   3,00   41,58 

ОЗМ бял бор 0 49,78 0,00 

Дърва за огрев бял бор 3 13,86 41,58 

Всичко за обект:   29,00   2172,49 

 

 

 

      Чл.3. Във връзка с допълнително закупените количества по чл. 2, страните изменят 

чл. 16, ал. 1, т. 14 от Договора, да добива и закупува дървесината по следния график, а 

именно: 

 

 

Обект МЕСЕЦИ април до декември 2019г. 

І-во 

тримесечие  

ІІ-ро 

тримесечие  

ІІІ-то 

тримесечие  

ІV-то 

тримесечие  

общо 

1937 0 353 353 382 1088 

 

 

     Чл. 4.(1) Страните се договарят, че променят чл. 17 от Договора, който придобива 

следната редакция. 

     Гаранцията за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора, 

представляваща сума, в размер на 3 322.96 лева /три хиляди триста двадесет и два 

лева и деветдесет и шест стотинки/ е внесена по следната банкова сметка на ТП „ 

ДГС Доспат: 

 

          АСЕТ БАНК,  IBAN: BG55IABG74911001040300, BIC: IABGBGSF; 

           SG ЕКСПРЕСБАНК, IBAN: BG33TTBB94001526962249, BIC: TTBBBG22 

       

      (2)  Във връзка с промяната в размера на гаранцията и поради обстоятелството, че 

ново определеният размер е по- висок от внесената от Купувача гаранция, разликата до 

размера на внесената вече гаранция, следва да се внесе по горепосочените сметки на 

Продавача в срок от 3 работни дни, считано от подписването на настоящото 

споразумение. 

 

     Чл.5. Всички останали клаузи от Договор №69 от 12.04.2019г. по регистъра на 

договорите при ТП „ ДГС Доспат“ остават непроменени. 



       

       Настоящото споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра- по един за 

всяка от страните и е неразделна част от Договор № 69 от 12.04.2019г. за покупко- 

продажба на стоящата дървесина на корен от Обект №1937, отдел- 124-д. 

 

 

        ПРОДАВАЧ:                                                       КУПУВАЧ: 

         

        И. Д. Директор:.......... /п/*...................                     Управител:........... /п/*................. 

                /инж. Стилиян Балталиев/                                  /Лъчезар Давидов/ 

         

         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)  

 

 

 

 


