С П О Р А З У М Е Н И Е № 3 / 30.05.2018 г.
към Договор № 21 от 25.04.2017 г.
за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 1710, отдели 2031-п, 2031-т, 2041-г, 2041ф, 2041-х, 2051-в
Днес, 30.05.2018 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 VII,
чл. 9 /2/ от Договор № 21 от 25.04.2017 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”, във
връзка със заявление с вх. № 1622 / 09.05.2018 год. от „БОРОЛЕС 73” ЕООД, във връзка със
становище с вх. № 1622-01 / 10.05.2018 год. от ст. лесничей при ГСУ – Устово-Момчиловци, 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 ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и
2. „БОРОЛЕС 73” ЕООД, ЕИК 203762132, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян,
общ. Смолян, ул. „Кольо Фичето” № 10, представлявано от Любен Емилов Сивков 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 № 21 от 25.04.2017 год. за добив на дървесина, 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: ресурса на
дружеството е насочен към обектите с пострадала дървесина, в следствие на короядни нападения и
ураганните ветрове на 18.01.2018 год.. Останалата за добив дървесина в отдели 2031-п, 2031-т,
2041-г, 2041-ф, е маркирана за редовна сеч на здрави дървета, и не се налага спешното им
усвояване. Тези обстоятелства, не е могло да бъдат предвидени при сключване на същия и не могат
да се вменят във вина на страните по него,
ПРЕДВИД КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА
СЛЕДНОТО:
Договор № 21 от 25.04.2017 год. се прекратява по взаимно съгласие на основание раздел
VII, чл. 9 /2/ от същия.
Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя
и два за възложителя и е неразделна част от Договор № 21 от 25.04.2017 год. за възлагане на
дейността – добив на дървесина в Обект № 1710, отдели 2031-п, 2031-т, 2041-г, 2041-ф, 2041-х,
2051-в по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”.

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

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:
: ................/п/.......................
(Любен Сивков)

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

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

