
 
 

С П О Р А З У М Е Н И Е 

 

към  Договор № 33/13.06.2017 год. 

за възлагане на лесокултурните дейности на територията 

на ТП ДГС“Смолян“ в обект № 1 – 2017 год. 

 

  Днес, 16.10.2017 год. в административната сграда на  ДГС“Смолян“,терито-

риално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание § 1,т.23 от Допълнителната разпоредба 

на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти (Обн.ДВбр.96/2011), (Наредбата) ,във връзка с Договор № 33/13.06.2017 

год. по регистъра на договорите в ТП ДГС“Смолян“,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,Община Смолян,бул.“България“№ 83,наричано по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,от една страна,и 

 

2. „Ибър – СТ“ ЕООД,с  ЕИК 112631031,със седалище и адрес на управ-

ление: гр.Велинград,ул.“Криволак“ № 16, представлявано от инж.Стоян Иванов Ачев в 

качеството си на управител,наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,се 

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

следното: 

 

       ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

 Във връзка с изпълнението на Договор № 33/13.06.2017 год. за възлагане на лесо-

културни дейности в ДГТ  в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС“Смолян“ за 

2017 год. ,през м.октомври т.г. се  установи обстоятелство от извънреден характер,което 

не е могло да бъде предвидено при сключване на същия и не зависи от волята на 

страните,а именно:  

 а/ на 03.10.2017 год. с наш изх.№ 2839 от същата дата бе изпратена проба на събрани 

от стоящи дървета бялборови шишарки от генеративните градини в отдел/подотдел 

3129“л“ и 3130“в“  до ГСС-гр.Пловдив за определяне годността на реколтата от семена; 

 б/с писмо с изх.№ 261/10.10.2017 год. бе върнат отговор от ГСС-гр.Пловдив за 

определяне кълняемостта на семената, съгласно Приложение № 25 към чл.43,ал.5 от 

НАРЕДБА № 21 от 12.11.2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистра-

ция и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива 

на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос. Резултатът 

показва рандеман 0,5%,т.е. шишарките са негодни за семедобив. 

 

ПРЕДВИД ГОРЕИЗЛОЖЕНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩО-

ТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

 а/ След изпълнение на т.5.9 от Раздел IV от Договор № 33/13.06.2017 год.,се 

подписва двустранно настоящото допълнително споразумение,с което се уреждат 

настъпилите помени.Предвид констатираната обективна причина се налага промяна на 

количеството и вида на дейност,а именно: отпада договорираната работа в генеративните 

градини в отдел/подотдел 3129»л» и 3130»в» - ръчно събиране на шишарки от стоящи 

дървета до 5 м. височина; 

 б/Изпълнителят до м.септември вкл. е извършил в срок останалите договорирани 

мероприятия за 2017 год.,а Възложителят е заплатил стойността им своевременно. По 

силата на чл.16 от Раздел VI ,предвид настъпилите форсмажорни обстоятелства,договорът 

се прекратява; 



  

 

 

в/След изготвяне на обобщен протокол за реално извършените лесокултурни меро-

приятия през 2017 год. от страна на Възложителя,да се възстанови гаранцията за 

изпълнение на договора на Изпълнителя. 

 

 

 Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните и е неразделна част от Договор № 33/13.06.2017 год. за възлагане на лесо- 

културните дейности на територията на ТП ДГС“Смолян“ в обект № 1. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………….. 

Директор на ДГС“Смолян“:     Управител : 

 

1.: ……………/п/……………..     : ………………/п/……………. 

/инж.Станко Делиянчев/      /инж.Стоян Иванов Ачев/ 

 

Гл.счетоводител: 

 

2.: …………/п/………………. 

/Зорка Маринова/ 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


