ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №ОД-00-79
КЪМ ДОГОВОР №ОД-00-50/30.04.2019г. ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Днес, 25.10.2019г. в гр.Хасково, на основание т.10.5. от договор №ОД-00-50/30.04.2019г. за покупкопродажба на дървесина на корен и във връзка със заявление с вх.№ОД-00-558/24.10.2019г., 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.“Болкан Форест“ЕООД гр.Хасково, с адрес на управление гр.Хасково, ж.к.Бадема, бл.20, вх.В, ет.2,
ап.24, с ЕИК 203517193, представлявано от Димитър Топалов, в качеството му на Управител, и наричан накратко
КУПУВАЧ, от друга страна при следните условия:
Страните се споразумяха за следното:
1.Променят се крайните срокове по т.1.3. от договора за сеч и извоз и за освидетелстване на сечищата
за обекта, както следва:
- краен срок за сеч
– не по-късно от 15.12.2019г.;
- краен срок за извоз
– не по-късно от 15.12.2019г.;
- краен срок за освидетелстване на сечищата
– не по-късно от 30.12.2019г.;
2.Променят се крайните срокове по т.1.4. от договора за сеч и извоз и за освидетелстване на сечищата
за следните насаждения, както следва:
Подотдел

Краен срок за сеч
– не по-късно от:

Краен срок за извоз –
не по-късно от:

Краен срок за освидетелстване
на сечището – не по-късно от:

213-а
216-б

15.12.2019г.
15.12.2019г.

15.12.2019г.
15.12.2019г.

30.12.2019г.
30.12.2019г.

3.Променя се крайния срок на договора по т.1.6. от договора – до 30.12.2019г.
4.Променят крайните срокове по графика по т.6.2.14. от договора, съгласно който КУПУВАЧА добива и
заплаща дървесината, както следва:
- за извършване добива на дървесината – до 15.12.2019г.
- за заплащане на добитата дървесина – до 30.12.2019г.
5.Поради достигане към датата на подписване на настоящото допълнително споразумение на
прогнозния обем, добитата над количеството по графика дървесина ще се заплаща в срока по т.4.
Всички останали клаузи в договора остават непроменени.
Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка
страна.

ПРОДАВАЧ:
ТП”ДГС Хасково”:
Директор:…………………........
/инж.Любомир Илиев/

Главен счетоводител:..........................
/Шенер Али/

КУПУВАЧ:
”Болкан форест”ЕООД
Управител:……...................………
/Димитър Топалов/

