
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП- ГР.СЛИВЕН
гр. Сливен, ул. „Орешак” № 15 А, тел. 044/ 62 29 21. факс 044/ 62 20 77

до
г-н Яни n.Stf55ЛД Янев -  управител по търговска
регистрация на „ТОРИЧЕЛИ“ ЕООД, ЕИК: 200362097;
със седалище и адрес на управление, съгласно ТР към АВ
към 24.04.2020 година:
област София (столица), община Столична,
гр. София -  1632, район „Овча купел”, ж. к. „Овча купел”№ 1.
бл. 401, вх. „А”, ет. 3, ап. 17.

С КОПИЕ ДО:
г-н Яни с*-5У Янев -  управител по търговска
регистрация на „ТОРИЧЕЛИ“ ЕООД, ЕИК: 200362097,
с адрес за кореспонденция с НАП, съгласно ТР към АВ
към 24.04.2020 година:
област София (столица), община Столична.
гр. София -  1632, район „Овча купел”, ж. к. „Овча купел“№ 1.
бл. 523, вх. „Г”, ет. 1, ап. 19.

С КОПИЕ ДО:
г-н Яни и.59 Янев -  управител на „ТОРИЧЕЛИ“ 
ЕООД, ЕИК: 200362097,
адрес за кореспонденция, съгласно договор 
№32/19.02.2016 г.
гр. Царево 8260, област Бургас, община Царево, 
ул.„Стралджа” № 7.

С КОПИЕ ДО:
ДИРЕКТОРА НА ТП „ДГС ИВАЙЛОВГРАД”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Уведомявам Ви, в качеството си на директор на „Югоизточно държавно 
предприятие” ДП, гр. Сливен, ЕИК: 201617654, страна /”ВЪЗЛОЖИТЕЛ”/ по 
сключения дългосрочен Договор № 32/19.02.2016 г. за възлагане добива на дървесина 
за срок от пет години /Договора/, сключен между предприятието и представляваното от 
Вас „ТОРИЧЕЛИ” ЕООД, че:

1. Съгласно договореното в чл. 27, т. 4 от Договора, Ваше задължение по него е 
било: „Да извършите качествено възложените дърводобивни дейности и да почистите 
сечището/сечищата по указания в позволителното/те за сеч начин/и и в сроковете по 
настоящия договор”. Съгласно Допълнително споразумение от 04.01.2019 г. към 
Договора, сключено по реда на чл.9 от него на основание чл. 43. ал. 1 от Наредбата, 
количеството дървесина за добив през 2019 г., определено съгласно Приложение № 1. 
неразделна част от сключеното допълнително споразумение е 2052пл.м3. От това 
количество по Договора за 2019г. е изпълнено 362,08 пл. м3. останалото недобито
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количество за 2019г. -  1 689,92 пл. м3. което е следвало да се добие най -  късно през 
2020 г. е НЕДОБИТО, т. е. НЕИЗПЪЛНЕНО, което в процентно отношение 
представлява 82% изпълнение, респективно 18% неизпълнение.

На 04.01,2019г. към Договора е сключено Допълнително споразумение по реда на 
чл. 9 от него на основание чл. 43, ал. 1 от Наредбата, с което е определено количеството 
дървесина за добив за 2019 г. -  четвъртата, предпоследна година от действието на 
Договора. Дължимата /актуализирана/ гаранция за изпълнение за 2019 г. определена в 
Допълнителното споразумение в размер на 2 548 лв. е внесена от дружеството 
Изпълнител.

На 03.01.2020г. към Договора е сключено Допълнително споразумение по реда на 
чл. 9 от него на основание чл. 43, ал. 1 от Наредбата, с което е определено количеството 
дървесина за добив за петата, последна година от действието на Договора. Дължимата 
/актуализирана/ гаранция за изпълнение за 2020 г. -  петата последна година от 
действието на Договора, определена в Допълнителното споразумение в размер на 2 555 
лв. не е внесена от дружеството Изпълнител. С молба от 05.03.2020 г. от управителя на 
дружеството -  изпълнител до директора на предприятието е отправено искане 
сключеният Договор да бъде прекратен по взаимно съгласие.

Изпълнителят не е започнал добива на договореното за петата година количество 
дървесина, както и на останалото като „преходно“ -  недобито количество от 
договореното за добив за предходната година от действие на Договора.

Предвид гореизложеното, считам, че е налице неизпълнение на задължението Ви 
по чл. 27, т. 4 от Договора -  да извършите качествено възложените дърводобивни 
дейности в сроковете по настоящия договор. Допуснати са неотстраними отклонения от 
определените в Договора срокове, предвид на което е налице обстоятелството по чл.29. 
т. 3 от Договора за неговото прекратяване.

Предвид обстоятелството, че не е внесена гаранция за изпълнение на 
Договора за петата, последна година от действието му, е налице и друго основание 
за прекратяването му - по реда на чл.28, т.4 от същия /”В случай, че Изпълнителят 
не представи актуализираната гаранция за изпълнение на Договора”/.

Обстоятелства по смисъла на чл. 36 -  чл. 39 от Договора, представляващи 
форсмажорни такива, удостоверени по реда на тези клаузи от Договора не са били 
налични.

Във връзка с гореизложеното, ПРЕКРАТЯВАМ ЕДНОСТРАННО 
Договор№32/19.02.2016 г.

На основание чл. 45 от Договора, от гаранцията за изпълнението на договора в 
размер на 2 548 лева (две хиляди петстотин четиридесет и осем) за 2019 г. за 
неизпълненото количество дървесина за 2019 г. в размер на 82%, или 2 089.36 лева (две 
хиляди, осемдесет и девет лева, тридесет и шест стотинки) се задържа в този размер 
като неустойка по Договора, за съответната година от действието му /2019г./ и същата 
остава в полза на ПРОДАВАЧА.

ДИРЕКТОР ЮИДП ДП: . ^ ...
ИНЖ. ПЕЙЧО ВЪРБАНОВ
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