Допълнително споразумение
към Договор № 23/30.08.2017г
Днес 18.12.2017г. в офис с .Ц о н '^ с “
,е сключи настоящото допълнително
споразумение между:
чл.2 от ЗЗЛ Д
1. ТП ДГС „Цонево”, с ЕИБ
със седалище и адрес на управление:
с.Цонево, обл.Варна, ул.“Хр.Трендафилов“ №54, представлявано от инж. Росен Колев
Русев, в качеството си на директор на Стопанството и Теменужка Петкова - р-л
счетов.отдел, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ от една страна и от друга
2. „Полее комерс” ЕООД, с
с на управление: гр.Варна,
бул.”Вл.1 гщ 2
от тт
14,ап.58 EI чл.2 от ЗЗЛ Д :редставлявано от управител
К н стан тг
от ^ЗЛ Д
по-до
ПУВАЧ, за следното:
I.Предмет на споразумението:
На основание общите разпоредби на ЗЗД, раздел девети, чл.9.2 от Договор №
23/30.08.2017г., и Заявление с вх.№ 1194/06.12.2017г. при ТП ДГС Цонево, с молба за
удължаване сроковете за сеч и извоз на дървесина , съответно крайния срок на договора,
поради наличие на обективни причини, а именно труден терен, трасета от черни пътища,
водещи до невъзможност за достъп до подотделите предмет на договора, страните в дух
на взаимно сътрудничество и преговори, се съгласиха на следното изменение на договора:

_

,ичано

:

1.Допуска се удължаване на сроковете за сеч и извоз и крайният срок на договора ,
както следва:
1.1.Относно отд. 246”е” , 267”а”, 231”е” срок за сеч и извоз : 30.12.2017г.
1.2.Краен срок на договора- 30.12.2017г.
II.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните
до окончателното му приключване.
Ш.При неизпълнение на така достигнатите договорености от страна на Купувача,
Продавача има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на
договора и настоящото допълнително споразумение.
Настоящото споразумение се състави и подписа, в два еднообразни
екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договор
№23/30.08.201\7г
Г О |>

чл.2 от ЗЗЛД
ПРОДАВА^

КУПУВАЧ:... чл.2 от ЗЗЛД

