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УПРАВИТЕЛЯ
НА „МИХАЙЛОВ ЛЕСПРОЕКТ“ ЕООД 
ГР.ВАРНА

УВАЖАЕМИ Г-Н УПРАВИТЕЛ,

Уведомяваме Ви, че Договор №29/01.12.2017г. за покупко -  продажба на добита 
количества дървесина на временен склад по сортиментна ведомост от годишен план за 
ползването на дървесина за 2017 година от държавните горски територии на ТП ДГС 
Цонево, обект 11-2-2017, временен склад в отдел 285 „о“ е прекратен поради изтичане 
на срока му - 30.01.2018г., съгласно Договор №29/01.12.2017г и Допълнително
споразумение към него от 29.12.2017г.

Във връзка с изпълнението на Договор №29/01.12.2017г и Допълнително 
споразумение към него от 29.12.2017г., Ви уведомяваме за следното:

Със Заявление вх.№1288/28.12.20!7г.при ТО ДГС Цонево , поради изложени 
обективни причини и в качеството си на законен представител на „Михайлов 
леспроект“ ЕООД сте заявили желание за удължаване крайният срок на Договор 
№29/01.12.2017г, като за целта е подписано Допълнително споразумение от 
29.12.2017г. и крайният срок на договора е удължен до 30.01.20 !8г.

Със Заявление вх.№95/29.01.2018г. при ТП ДГС Цонево, отново поради изложени 
обективни причини сте заявили искане за удължаване крайният срок на договора до 
28.02.2018г. , но до изтичане крайният срок на договора- 30.01.2018г. не сте се явили, 
съответно упълномощили Ваш представител за подписване на допълнително 
споразумение , с което да бъдат уредени взаимоотношенията между страните в този 
дух.

Със Заявление вх.№ 145/09.02.2018 г. при ТП ДГС Цонево, постъпило по 
електронна поща на стопанството , е направено искане за прекратяване на Договор 
№29/01.12.2017г , като са изложени здравословни причини, които препятстват 
възможността за изпълнение на договора като цяло.

След разглеждане на така подаденото заявление установихме, че същото не носи 
подпис на законният представител на дружеството, както липсват данни да е 
подписано с електронен подпис на същия.

С оглед изложеното Ви уведомяваме , че Договор №29/01.12.2017г. за покупко -  
продажба на добити количества дървесина на временен склад по сортиментна ведомост 
от годишен план за ползването на дървесина за 2017 година от държавните горски 
територии на ТП ДГС Цонево, обект 11-2-2017, временен склад в отдел 285 „о“ е 
прекратен поради изтичане на срока му - 30.01.2018г.



На следващо място» с оглед обстоятелството» че е налице неизпълнение на 
задължението на Купувача да транспортира заплатената дървесина в срока на договора 
, Продавачът упражнява правото си да задържи внесената от Купувача гаранция за 
добро изпълнение на договора в размер на 110,00 (сто и десет).

Предвид обстоятелството» че заплатената дървесина, предмет на договора не е 
транспортирана в установения в договора срож и допълнително споразумение към него 
»същата остава в полза на Продавача.

Авансово внесената от Купувача сума за закупуване на дървесина , предмет на
договора в размер ша 2200,00 (две ш и двеста) лева без ДДС , с включен ДДС- 
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