
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
ДП „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ 

ШУМЕН 
ТП - ДЛС ” Черни Лом ” гр.Попово 

7800 гр.Попово, обл. Търговище, ул.”Михаил Маджаров” № 68,  
 тел.0608/4 20 47,факс 0608/4 41 05, e-mail:dls.cherni_lom@dpshumen.bg 

 

 ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ   

с рег. №57/15.11.2021г. 

към Договор № 19 от 05.02.2021г.  
за извършване на дейности в ДГТ, 

 от Обект №2106, отдели:  7-н; 7-п; 243-т; 245-б; 344-ж; 344-к. 

  
 

Днес, 15.11.2021година, в гр. Попово, в административната сграда на ТП 
ДЛС „Черни лом“ – гр. Попово, териториално поделение на СИДП – Шумен, на 
основание чл. 20а от ЗЗД, и разпоредбите на  т.1.3.1. от Раздел I Предмет на 
Договора, във връзка с чл.8.2. от Раздел VII Заключителни разпоредби от Договор 
№ 19/05.02.2021г. и във връзка писмен доклад за извършена теренна проверка в 
подотдел 7-н от Ръководител участък ГСУ, заведен под №3532/05.11.2021г. и 
отправено писмено предложение от Директора на ТП ДЛС „Черни лом“ – гр. 
Попово до Управителя на „БГ ГРУП“ ООД- гр. Попово с изх. №3622/11.11.2021г.,  се 
сключи настоящото допълнително споразумение между: 
 1. ТП  ДЛС „Черни лом” - гр. Попово, със седалище и адрес на управление: 
гр.Попово, обл. Търговище, бул. "Михаил Маджаров" №68,   регистрирано в 
Търговския регистър към АВ – гр. София с ЕИК: 2016174120095, представлявано 
от инж. Петър чл.59 от ЗЗЛД Петров, в качеството му на Директор на ТП ДЛС 
"Черни лом" гр. Попово и Ивета чл.59 от ЗЗЛД Димитрова -  ръководител 
счетоводен отдел – главен счетоводител, наричано по-долу за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 
      2. «БГ ГРУП » ООД с ЕИК 125543133 на  Агенцията по вписванията,  със 

седалище и адрес на управление: гр. Попово,  обл. Търговище,  бул. «България» 
№182, ет.3, ап.8 представлявано от Управителя си Михаил чл.59 от ЗЗЛД Маринов, 
наричано по-долу за краткост, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 
друга страна, за следното: 

 
І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

  Във връзка със сключен Договор №19/05.02.2021г. за възлагане добив на 
дървесина  от  обект № 2106, в предвид   възникнала  обективна невъзможност за 
извършване на част от дейностите възложени с  горе цитирания договор поради: 

 Наличие на обстоятелства от обективен характер, много стръмен 
терен за добив, извоз и рампиране на добита дървесина в подотдел 7-н,  а от 
страна на Продавача невъзможен достъп на техника  до насаждението, за 
транспортиране на добитата дървесина 

Предвид тези обективни причини, страните по настоящото 



споразумение се договориха за следното: 
 
1. Страните договарят  отпадане на дейностите по добив и извоз на 

дървесина до временен склад в подотдел 7-н.  
        

  2. Всички останали клаузи по Договор №19/05.02.2021г., остават 
непроменени. 

  
Настоящото  допълнително споразумение (анекс), се състави и подписа в два 

еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна 
част от Договор №19/05.02.2021г. . 
 
 
 
 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 1. чл.59 от ЗЗЛД     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 1.…. чл.59 от ЗЗЛД                                                                 

            
        (инж. Петър Петров)                                          ( Михаил Маринов)    

 
 
Директор на ТП „ДЛС Черни Лом“                           Управител на „БГ ГРУП“ ООД, 
 
 гр.ПОПОВО                         гр. ПОПОВО 
         

               
 
 
Р-л счетоводен отдел: 2.… чл.59 от ЗЗЛД                                                 
            
    (Ивета Димитрова) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


