
АНЕКС 
К Ъ М  Д О Г О В О Р  

№РД 09-18/24.10.2017 г. 

За извършване на дейности в ДГТ от Обект №1709, отдели:  

184а, 187б, 192в, 202г 

 

 

Днес 19.12.2017 г., в гр.Провадия, обл. Варна, между: 

1. ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр.Провадия, 

кв.Север, ЕИК: 2016174120111, представлявано от инж.Живко Драгомиров Живков, в 

качеството му на директор на ТП ДГС Провадия и Марин Жеков Маринов – р-л счетов. 

отдел,  наричано по-нататък за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

2.„ЕСИ ЛЕС” ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Рояк, общ. Дългопол, 

обл.Варна, ЕИК 200352822, представлявано от Хюсеин Реджебов Ибов,  в качеството му 

на управител, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

            І.Предмет на споразумението:  

1.1. На основание общите разпоредби на ЗЗД и раздел осми,  т.8.2. от Договор № 09-

18/24.10.2017г. и Заявление вх.№1482/15.12.2017 г., поради настъпване на 

обстоятелство, правещо невъзможно изпълнението в пълен обем на Договор № 09-

18/24.10.2017г.  и дължащо се на непреодолима сила, страните се съгласяват на следната 

промяна: 

 1.2. В раздел І, точка 1.3.1. Срокът за извършване на услугата сеч и извоз на дървесина за 

всички насаждения от обекта посочени в т. 1.2, е както следва: 

за отдел 202г, срокът за сеч е до 30.04.2018 г., а за извоз е до 30.04.2018 г. 

за отдел 192в, срокът за сеч е до 30.04.2018 г., а за извоз е до 30.04.2018 г. 

за отдел 187б, срокът за сеч е до 30.04.2018 г., а за извоз е до 30.04.2018 г. 

за отдел 184а, срокът за сеч е до 31.12.2017 г., а за извоз е до 31.12.2017 г. 

1.3.В раздел І, точка 1.3.3. Крайният срок на действие на договора е до 15.05.2018 г. 

 

 

 Всички останали клаузи на договора остават непроменени. 
Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, 

по един за всяка от страните. 

 Анексът влиза в сила от:19.12.2017 г. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:               ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Директор ТП ДГС Провадия: подписано и заличено    Управител: подписано и заличено 

        /Инж. Живко Живков/                             /Хюсеин Реджебов Ибов/ 

   

Р-л счет.отдел: подписано и заличено    

                                         /Марин Маринов/ 


