
ДОПЪЛНИТЕЛНО  СПОРАЗУМЕНИЕ 

Към Договор РГ-03-8/27.05.2020г. 

За продажба на прогнозни количества дървесина на корен от Обект №2008, подотдели:  

10-е, 128-ш, 268-а, 268-ж, 269-в, 270-к, 588-а1, 588-щ, 589-л, 589-с, 590-к, 633-м  от КЛФ-

2020г. в ГТ – държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово 
 

 Днес, 31.12.2020г. в гр. Маджарово, на основание т.10.2 от Договор № РГ-03-

8/27.05.2020г. за продажба на прогнозни количества дървесина на корен от Обект № 2008 и във 

връзка със Заявление с вх. № ОД-04-59/30.12.2020г., подадено от управителя на фирма 

„Консорциум ДС“ ООД, се сключи настоящото допълнително споразумение към договора, 

между: 

1. ТП ДГС МАДЖАРОВО, с ЕИК2016176540338, седалище и адрес на управление гр. 

Маджарово, ул. „Петър Ангелов“ № 7а, представлявано от инж. Антони Тодоров, в качеството 

му на директор на стопанството и Ана Георгиева-главен счетоводител, наричано за краткост по-

долу, ПРОДАВАЧ, от една страна  

и 

2. „КОНСОРЦИУМ ДС“ ООД, с ЕИК 205965868, седалище и адрес на управление: 

с.Долни Главанак, община Маджарово, област Хасково, представлявано от Ерсин Юсуф, в 

качеството му на управител и наричан за краткост по-долу КУПУВАЧ, от друга страна при 

следните условия: 

Страните, като взеха предвид обявеното извънредно положение с Решение на Народното 

събрание на Република България от 13 март 2020г. и въведените със Заповед на Министъра на 

здравеопазването противоепидемични мерки до 31.01.2021г. за предотвратяване на 

разпространението на вируса COVID-19, се споразумяха за следното: 

1. Променят се крайните срокове по т.1.4. от договора, както следва: 

- Краен срок за сеч     - не по-късно от 30.06.2021г.; 

- Краен срок за извоз - не по-късно от 30.06.2021г.; 

2. Променя се крайния срок на договора по т.1.5. от договора – до 30.06.2021г. 

3.  Посочените в т.1 и т.2 от настоящият Анекс промени касаят само отдели: 10-е, 128-ш, 

268-а, 268-ж, 269-в, 633-м от Обект 2008, тъй като към 31.12.2020г. КУПУВАЧЪТ е изпълнил 

коректно задълженият си и е приключил сечта и извоза от отдели: 270-к, 588-а1, 588-щ, 589-л, 

589-с, 590-к. 

4.  Променя се т.6.15, както следва: 

I II III IV

2008

10-е, 128-ш, 268-а, 268-

ж, 269-в, 633-м 615 615 1 230

ОБЕКТ №
Отдел, подотдел

ТРИМЕСЕЧИЯ

OБЩО

 

       5.  Страните се договориха, че  внесената гаранция за изпълнението на Договора  ще бъде 

върната на КУПУВАЧА след изтичане на срока на договора. В случай, че КУПУВАЧЪТ  не 

изпълни задълженията си съгласно посоченият в т.4 от настоящият Анекс график, същият 

дължи на ПРОДАВАЧА неустойка съгласно т.7.3.2 от договора – равна на 10% от стойността на 

недобитата  дървесина. 

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.  

Това споразумение се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, един 

за Продавача и един за Купувача. 
 

 

ПРОДАВАЧ: ТП ДГС МАДЖАРОВО                          КУПУВАЧ: „КОНСОРЦИУМ ДС“ ООД 
  

     Директор: ………......П............................                            Управител:………П……………   

                         /инж. Антони Тодоров/            /Ерсин Юсуф/ 

 

    Гл.счетоводител: …….......П................... 

/Ана Георгиева/ 


