
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №ОД-00-29 
КЪМ ДОГОВОР №ОД-00-7/05.01.2021г. ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА, 

ДОБИТА И РАМПИРАНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД 
 
 
 

Днес, 14.06.2021г. в гр.Хасково, на основание т.10.4. от договор №ОД-00-7/05.01.2021г. за покупко-
продажба на прогнозни количества дървесина, добита и рампирана на временен склад, и във връзка със 
Заповед №РД49-195/21.05.2021г. на Министъра на земеделието, храните и горите и допълнително 
споразумение №ОД-00-27/14.06.2021г. към договор №ОД-00-13/13.01.2021г. за възлагане добив на дървесина, 
се сключи настоящото допълнително споразумение към договора, между: 

1.ТП”Държавно горско стопанство Хасково”, гр.Хасково, бул.”Г.С.Раковски” №6 представлявано от 
инж.Любомир Илиев – Директор и Шенер Али – главен счетоводител, с ЕИК 2016176540012, наричано за 
краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна и 

2.”Радиор”ООД гр.Хасково, с адрес на управление гр.Хасково ул.”Булаир” №27-29, вх.В, ет.3, ап.24, 
ЕИК 126006869, представлявано от Йордан Йорданов, в качеството му на Управител, и наричан накратко 
КУПУВАЧ, от друга страна, при следните условия: 

Поради въведените ограничения със Заповед №РД49-195/21.05.2021г. за извеждане на сечи до 
31.12.2021г. в определени територии, страните се споразумяха за следното: 

1.Непредоставянето от страна на ПРОДАВАЧА в сроковете по т.5.2.1. от договора на дървесината, която 
следва да се добие от подотдел 47-а, който изцяло попада в хипотезата на т.I.4. от гореспоменатата заповед, а 
именно 200м около язовир, и незаплащането на стойността и от страна на КУПУВАЧА, няма да се счита за 
виновно неизпълнение от страните по договора и те няма да дължат взаимно санкции и неустойки за това. 

2.В сроковете по т.5.2.1. от договора на ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предостави, а КУПУВАЧЪТ се 
задължава да заплати само това количество дървесина, което следва да се добие от подотдели 70-б и 70-и, 
попадащи частично в хипотезата на т.I.4. от гореспоменатата заповед, а именно 200м около язовир, добито от 
частта на тези насаждения, която попада извън ограниченията на заповедта. 

3.Ако в резултат спазване ограниченията по Заповед №РД49-195/21.05.2021г. не бъдат достигнати 
дължимите количества по графика по т.5.2.1. от договора и дължимите стойности по графика по т.6.2.1. от 
договора, това няма да се счита за виновно неизпълнение от страните и те няма да дължат взаимно санкции и 
неустойки. 

4.В случай, че преди изтичане на крайния срок за сеч и извоз по т.1.4. от договор №ОД-00-
13/13.01.2021г. за възлагане добив на дървесина бъдат отменени или изменени ограниченията по Заповед 
№РД49-195/21.05.2021г., или бъдат дадени допълнителни указания по отношение прилагането им, което да 
даде възможност за извеждане на сечта върху цялата площ на подотдели 47-а, 70-б и 70-и, ПРОДАВАЧЪТ се 
задължава да предостави, а КУПУВАЧЪТ да заплати и останалите добити в срока за добив количества 
дървесина от тези насаждения. В този случай, ако не бъдат добити и предоставени целите договорени 
количествата дървесина за тези подотдели и ако бъде подписано допълнително споразумение за удължаване 
срока на договор №ОД-00-13/13.01.2021г. за възлагане добив на дървесина, двете страни се задължават да 
подпишат ново допълнително споразумение, с което да договорят удължаване на сроковете за предоставяне и 
заплащане на дървесината, включително и през 2022г., ако това е необходимо, или за отказ за от окончателно 
изпълнение, в зависимост от възникналите обективни обстоятелства. 

5.В случай, че преди изтичане на крайния срок за сеч и извоз по т.1.4. от договор №ОД-00-
13/13.01.2021г. за възлагане добив на дървесина не бъдат отменени или изменени ограниченията по Заповед 
№РД49-195/21.05.2021г., или не бъдат дадени допълнителни указания по отношение прилагането им, което да 
даде възможност за извеждане на сечта върху цялата площ на подотдели 47-а, 70-б и 70-и, двете страни се 
задължават да подпишат ново допълнително споразумение, с което да договорят удължаване на сроковете за 
предоставяне и заплащане на дървесината, включително и през 2022г., ако това е необходимо, или за отказ за 
от окончателно изпълнение, в зависимост от възникналите обективни обстоятелства. 

Всички останали клаузи в договора остават непроменени. 
Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка 

страна. 
 
 
ПРОДАВАЧ:       КУПУВАЧ:  
ТП”ДГС Хасково”:      ”Радиор”ООД       
Директор:…………………........     Управител:……...................………  

/инж.Любомир Илиев/     /Йордан Йорданов/  
 
 
Главен счетоводител:..........................      

/Шенер Али/ 


