
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС) 
№ 1 

\it41r 

към 
Д О Г О В О Р № 12/09.01. 2019 г. 

за покупко-продажба на прогнозно количество добита дървесина по соргиментиа 
ведомост от годишен план от за ползването на дървесина за 2019 г. от държавните горски 

територии на ТП ДГС „Търговище", Обект № 4-МТ-2019 г., отдели: 225"а"; 199"б"; 
199"д";15"р";220"м";227"б" 

Днес, i ^ . . - . А А : . 2019 г. в административната сграда на ТП „ДГС Търговище" гр. 
Търговище, на основание т 8. 2. от Раздел VIII. „Допълнителни разпоредби" от Договор № 12 
от 09.01.2019 г., наричан основен договор, между: 

1. ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище към „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП - Г" Г 
„Цар Освбодител" № 22 б*̂ ^ 

а уг 
ДД< 

dgs.targovishte@dpshumen.Dg, Представлявано от инж. 
качеството си на директор и ръководител счетоводен отд«| 
по-долу за краткост ПРОДАВАЧ по основния догово! 

t ^ . s - i 5 3 К Д 

)y;i. 
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» в 
ано 

2. ..Вас 
управление: гр. 1 К/1 Т - л - б ^ б 
представлявано 
КУПУВАЧ по OCI 

^ище .л^глище и адрес на 
-стггПоща: was_niar@abv.bg. 

i~K^iecTB0T0 сй на управител, наричан по-долу 
договор, от друга страна, а заедно наричани по-долу „Страните". 

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ 
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

§ 1. На основание т. 8. 2. от Раздел VIII. „Допълнителни разпоредби*' от Договор .Nii 12 or 
09.01.2019 г. и невъзможност от страна на КУПУВА>-1А поради настъпването на 
неблагоприятни метеорологични условия (валежи, ниска температура на въздуха) да изпълни 
в срок задължението си за транспортиране на цялото количество действително добита 
дървесина от временен склад, страните се договориха да изменят Договор № 12 от 09.01.2019 
г. в частта му, касаеща крайния срок за изпълнение на договора, съгласно т. 1.4. от Раздел I 
„Предмет на договора", като досега действащата разпоредба е със следния текст: 

,,1.4. Крайният срок на действие на договора е: 3J.I2.2019 г.^\ 

а след настоящото изменение на текста на клаузата, същата получава следната нова 
редакция: 

„1.4. Крайният срок на действие на договора е: г." 
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§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения влизат в 
сила от момента на подписването му и от двете страни. 

§3, Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени. 
Настоящото допълнително споразумение се състои от две страници, изготви се и се 

подписа в два (2) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинап -
един (1) за ПРОДАВАЧА и един (1) за КУПУВАЧА, и е неразделна част от Договор № 12 от 
09.01.2019 г. 
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