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Допълнително споразумение 

Към  Договор №116 (Др)  от 26.09.2018г 

 

 

        Днес 28.12.2018 г. в  с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8, между страните: 

          1.ТП ДЛС Шерба, със седалище и адрес на управление: с.Старо Оряхово, 

обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 

2016174120080, представлявано от (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)  в качеството му на 

директор, по оправомощаване от инж.Радослав Бойчев Радев, съгласно Заповед 

№391/28.11.2017г. на директора на  ТП ДЛС Шерба и РСО- главен счетоводител  

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 

една страна и 

 2. „Навара-10“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Варна, жк 

Вл.Варненчик, бл.401, вх.3, ет.5, ап.48, ЕИК 200990725, представлявано от управител 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 

друга страна: 

 

 

        СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

            І.Предмет на споразумението:  

           Със Заявление вх.№5963/20.12.2018г. при ТП ДЛС Шерба, Изпълнителят по 

договор №116 (Др)  от 26.09.2018г. е заявил желание за удължаване крайният срок на 

договора, като е мотивирал искането си с излагане на обективни причини довели до 

забава на изпълнението  в договорените за това срокове, които не могат да му се вменят 

във вина, а именно: невъзможност за извършване на договорените СМР предвид 

използване на кланничния пункт за обработка на отстреляния дивеч през  активния 

ловен сезон при ТП ДЛС Шерба септември-  декември 2018 година. 

             1.Във връзка с посоченото , на основание общите разпоредби на Закона за 

задълженията и договорите ,  Заявление с вх.№5963/20.12.2018г. при ТП ДЛС Шерба 

страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха за удължаване крайният срок 

на договора определен в раздел трети, чл.6 от същия , както следва: 

          1.1. Краен срок на договор №116 (Др) / 26.09.2018г -  до 31.03.2019г. 

          2.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между 

страните до окончателното му приключване. 

 3. При неизпълнение на така достигнатите договорености от страна на 

Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено 

предизвестие действието на договора и настоящото допълнително споразумение с 

всички произтичащи от това неблагоприятни последици. 
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       Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор №116 (Др)  от 26.09.2018г. 
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