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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ  ДОГОВОР № 62/ДР/02.06.2022 Г. 

 

 

        Днес 14.07.2022 г. в  с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8, между страните: 

          1. ТП "Държавно ловно Стопанство Шерба”,  с. Старо Оряхово,  ул. “Дунав”                 

№ 8, БУЛСТАТ: 2016174120080, представлявано от (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) - 

директор на ДЛС и (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)-  РСО - Гл. счетоводител, наречен 

по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

  2. „Епос груп“ ЕООД гр. Провадия, обл. Варна, ул. „Б. Желев“ 176а, Булстат 

130508678, ЕИК по ЗДДС: BG 130508678, представлявано от (заличено на осн. чл. 59 от 

ЗЗЛД)в  качеството му на управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна: 

 

 

        СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

 

            І.Предмет на споразумението:  

 

           Със Заявление вх.№ 2435/12.07.2022 г. при ТП ДЛС Шерба, Изпълнителят по 

договор № 62/Др/02.06.2022 г. 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 

неблагоприятни метеорологични условия 

 

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

задълженията и договорите,  Заявление с вх.№ 2435/12.07.2022 г. при ТП ДЛС Шерба 

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

договора определен в раздел четвърти, чл.4 във връзка с чл. 2 от същия, както следва: 

          1.1. Краен срок на договор № 62/Др/02.06.2022 г.  -  58 дни от датата на заплащане 

на аванса по договора. 

          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 №62/Др/02.06.2022 г.   

 

 

 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТП ДЛС „ШЕРБА“           ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕПОС ГРУП“ ЕООД 

 

…………/п/…….           (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- управител) 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

Директор ДЛС „Шерба“     

 

 ……………/п/……………. 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)-  РСО - Гл. счетоводител) 

 

Съгласувал:  (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)– Спец.лесовъдство 

 

Изготвил: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)– обслужващ юрист   

 


