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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 

КЪМ  ДОГОВОР № 142/С/22.12.2022 Г. 

 

 

          Днес 12.01.2023 г. в 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, с Булстат: 2016174120080, представлявано от инж. Йордан 

Радославов Радославов в качеството му на Директор на ТП ДЛС Шерба и (заличено на 

осн. чл. 59 от ЗЗЛД), РСО - главен счетоводител наричано по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 и 

2. „Лесо Трейд“ ЕООД“, ЕИК:201060963, със седалище и адрес на управление: 

с. Гроздьово, ул. Стефан Караджа, 6, общ. Долни Чифлик, обл. Варна представлявано 

от Дилян Русев Димов в качеството му на управител, наречен по-нататък за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

 

1.Поради допусната явна техническа грешка и на основание общите разпоредби на 

раздел Осми, т.8.2. от Договор № 142/С/22.12.2022 г.,  в  раздел Втори -   Цени и 

разплащания, т. 2.1 да се счита за вярно като стойност за изпълнение на посочената 

дейност  сумата от 175 808 лв. (сто седемдесет и пет хиляди, осемстотин и осем  лева) 

без включен ДДС и 210 969.60 лв. с включен ДДС в съответствие с посоченото в 

заповедта за определяне на изпълнител за Обект 2,  № 594/15.12.2022г. 

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 № 142 /С/ от 

22.12.2022 г. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:/п/                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: /п/ 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)                                  (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

 

 РСО-Гл.счетоводител: /п/ 

                 /(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)/ 

 

Изготвил и съгласувал:/п/ 

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

 

Одобрил: /п/ 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД), Зам.директор  
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