
С П О Р А З У М Е Н И Е   № 2 / 30.09.2022 г. 
към Договор № 47 от 30.12.2021 г. 

за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 
от Обект № 2203 /отдели 37-и, 42-з/ 

 

Днес, 30.09.2022 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян”, 
териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД и във връзка с 
раздел VIII, чл. 22 (2) от Договор № 47 от 30.12.2021 год. по регистъра на договорите в ТП 
ДГС „Смолян”, във връзка със заявление с рег. инд. вх. № Вх-26-759 / 26.09.2022 год. от 
„ФОРЕСТ БЛЕЙД” ЕООД, във връзка със становище с рег. инд. вх. № Вх-26-759 # 1 / 
27.09.2022 год. на ст. лесничей  при ТП ДГС „Смолян”, между: 

 
1. ДГС „Смолян”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800328, 

представлявано от инж. Велизар Сергеев Младенов, в качеството му на и.д. 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. „ФОРЕСТ БЛЕЙД” ЕООД, ЕИК 204768985, със седалище и адрес на управление: гр. 

Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Васил Левски” № 7, представлявано от Дичо 

Игнатов Караджов, 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 № 47 от 30.12.2021 год. за продажба на добита 
дървесина на прогнозни количества, 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: лошите метеорологични условия 
през пролетния и летния сезон и преовлажнените пътища. Съгласно Заповед № РД49-46 от 
09.02.2015 год. на министъра на земеделието и храните при лоши метеорологични условия 
и силно овлажнени пътни настилки се забранява достъпа до горската територия по тези 
пътища, с цел да се запази горската инфраструктура. Тези обстоятелства, затрудняващи 
транспортирането 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. 

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

1. Срокът посочен в раздел I, чл. 5 от Договор № 47 от 30.12.2021 год.  по регистъра 

на договорите в ТП ДГС „Смолян” да се чете: „… е до 30.10.2022 год.” 

2. Да транспортира останалата дървесина, както следва: 
 

обект № 
отдел / 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2022 г. 
ОБЩО 

I II III IV 

2203 
37-и,        
42-з 

143,22 327,10 18,80 8,56 497,68 

 
3. Всички останали клаузи на Договор № 47 от 30.12.2021 год. по регистъра на 

договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени. 



Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за 
продавача и един за купувача. Същото е неразделна част от Договор № 47 от 30.12.2021 
год. за продажба на добита дървесина на прогнозни количества по регистъра на 
договорите в ТП ДГС „Смолян”. 
 
 
ПРОДАВАЧ: КУПУВАЧ: 
и.д. Директор на ДГС „Смолян” Управител 

1: ..............п*........................ : ...............п*........................ 
(инж. Велизар Младенов) (Дичо Караджов) 
 
Гл. счетоводител 

2: ..............п*........................ 
(Зорка Маринова) 
 
 

 
*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 
 


