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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР №118(ДР) ОТ 12.10.2018 Г

Днес 19.12.2018 г. в офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, 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 на ТП ДЛС Шерба и ръководител счетоводен отдел (заличено на осн. чл. 2 от
ЗЗЛД), наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
2. „Ловела“ ООД, седалище и адрес на управление : гр.Сливо поле, местност „До
шосето“, ЕИК 117636317, представлявано от управител (заличено на осн. чл. 2 от
ЗЗЛД), наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, за следното:
се споразумяха за следното:
1.На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, във
връзка с раздел IX , чл.9.3, раздел III, чл.3.2.12 от Договор № 118 (Др) от 12.10.2018г,
Заявление с вх.№3891/17.12.2018г. при ТП ДЛС Шерба, подписан между страните
двустранен протокол от 18.12.2018г., и след отчитане на неблагоприятните климатични
условия, изразяващи се в обилни валежи през последното десетдневие на месец
ноември 2018 година , снеговалежи в началото на месец декември 2018г. и валежи към
15, 16, 17.12.2018г., довели до невъзможност за достъп до насаждениeто и
своевременното извършване на пълна механизирана почвообработка (включваща
дейностите по почистване на площта чрез раздробяване на нежеланата
растителност и остатъците от сечта и фрезоване на дълбочина не по- малко от
30 см) в подотдела предмет на договора, както и за предотвратяване увреждане на
горски извозни пътища, поради преовлажняване на почвата, в дух на взаимно
сътрудничество, без да си дължат взаимни престации и плащане на неустойки, и
обезщетения за пропуснати ползи, страните се съгласиха да бъде удължен крайният
срок за извършване на възложените дейности в Приложение №1 неразделна част от
договора, както следва:
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2.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните
до окончателното му приключване.
Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни
екземпляра и представлява неразделна част от Договор №118(Др) от 12.10.2018г.
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