ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №ОД-00-18
Към договор №ОД-00-45/15.10.2021г. за продажбата на прогнозни количества стояща
дървесина на корен от Обект №2122 от ЛФ 2021г. в горска територия– държавна
собственост, предоставена за управление на ТП“ДГС Хасково“

Днес 23.05.2022г. в гр.Хасково, на основание т.9.2. от договор №ОД-0045.15.10.2021г. (изменен с ДС №ОД-00-52/29.11.2021г. и ДС №ОД-00-9/04.01.2022г.) и във
връзка със заявление вх.№ОД-03-100/04.05.2022г. и доклад с вх.№ОД-03-104/17.05.2022г. се
сключи настоящото допълнително споразумение между:
1.ТП“Държавно горско стопанство Хасково“ към “Югоизточно Държавно
Предприятие”ДП гр.Сливен, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково,
бул.“Г.С.Раковски“ №6, представлявано от инж.Любомир Илиев, в качеството му на
и.д.Директор и Шенер Али, в качеството й на гл.счетоводител, с ЕИК 2016176540012,
наричано за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и
2.”Маркони груп лес”ЕООД гр.Пловдив, с адрес на управление гр.Пловдив, р-н
Източен, ул.Перущица №2, ет.2, ап.45 с ЕИК 203110960, представлявано от Пенка Николова
Бангеева в качеството и на Управител - наричано за краткост КУПУВАЧ от друга страна при
следните условия:
1.Поради възникнала обектнивна невъзможност, породена от обилни валежи през
м.април 2022г., договора да бъде изпълнен в определените срокове, крайния срок за
изпълнение по т.4 от същия (изм. съгл. т.1 от ДС №ОД-00-52/29.11.2021г. и съгл. т.1 от ДС
№ОД-00-9/04.01.2022г.) се удължава до 30.09.2022г.
2.Крайните срокове по т.4 от договора за сеч, за извоз и почистване на сечището и за
освидетелстване на сечищата в обекта (изм. съгл. т.1 от ДС №ОД-00-52/29.11.2021г. и съгл.
т.2 от ДС №ОД-00-9/04.01.2022г.) се удължават, както следва:
Краен срок за сеч
– не по-късно от 31.08.2022г.
Краен срок за извоз и почистване на сечищата – не по-късно от 31.08.2022г.
Краен срок за освидетелстване на сечищата
– не по-късно от 30.09.2022г.
Всички останали клаузи в договора остават непроменени.
Настоящото допълнително споразумение се изготви в три /3/ еднообразни екземпляра
– два за ТП“ДГС Хасково“ и един за КУПУВАЧА.

ЗА ПРОДАВАЧ
ТП“ДГС ХАСКОВО“

ЗА КУПУВАЧ
”Маркони груп лес”ЕООД

и.д.Директор :………………………
/инж.Любомир Илиев/

Управител:…………………….
/Пенка Бангеева/

Гл.счетоводител:……………….
/Шенер Али/
Изготвил:
инж.Мирослава Милева

началник ГСУ

…………….

дата: 23.05.2022г.

Съгласувал:
Анастасия Йорданова

юрист

…………….

дата: 23.05.2022г.

