
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 7 

 

           към  Договор № 41/28.01.2019 г. за възлагане дейността- добив на дървесина за Обект 

№1908 , отдел 90, подотдел “о”. 

 

  

         Днес, 30.03.2020г. 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 раздел 

VIII, чл.19, ал.1 от Договор № 41/28.01.2019г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат” 

във връзка с постъпило  Заявление с вх.№ 806-1/30.03.2020г. от ЕТ „Тео Теофил Делиев - 

Красимир Делиев„ между страните: 

 

         1.„Държавно горско стопанство Доспат”, се представлява от инж. Стилиян Венциславов 

Балталиев, в качеството му на и.д.директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, 

ЕИК 201619590435, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 

и 

          2.ЕТ„Тео Теофил Делиев- Красимир Делиев”, с адрес на управление: с. Барутин, 

ул.”Малина” №2, общ. Доспат, ЕИК 120013629, съгласно Търговския регистър към Агенцията 

по вписванията, представлявано/о от Красимир Теофилов Делиев, в качеството му на 

Управител и наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна , се сключи настоящето 

допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:   

           

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

         В връзка със сключения Договор №41/28.01.2019г. за добив на дървесина, страните 

установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до 

невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а 

имено:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, 

вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния 

терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не 

могат да се вменяват във вина на страните по него. 

 

       ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ 

ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

        Чл.1.Запасва се чл.4 действието на договора за възлагане дейността- добив на дървесината  

за обекта е до  30.06.2020г.      

        Чл.2.Променя се чл.7, ал.2, т.15. графика за изпълнението на възложената работа по 

тримесечие и минимални количества, както следва:  

 

Обект № Отдел, подотдел ТРИМЕСЕЧИЕ   Всичко 

  I- во II-ро III-то IV-то  

1908 90-о 0 345 0 0 345 

         В останалата си част договора остава непроменен. 

         Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по 

един за страните,   и представлява неразделна част от Договор №41/28.01.2019г. сключен между 

ТП „ДГС- Доспат” и  ЕТ„Тео Теофил Делиев- Красимир Делиев”. 

         ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

         И.Д.Директор: .............п..................                                   Управител:...........п.................. 

                 /инж. Стилиян Балталиев/                                                     / Красимир Делиев/ 

 

         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 

 


