
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СИДП ДП ШУМЕН ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО 

ПРОВАДИЯ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: КЛИМАТИК ООД 

 

АНЕКС № 1/09.01.2023 г. 

към Договор № 37/05.12.2022 г.  

 

Днес 09.01.2023 г., в гр. Провадия, обл. Варна, страните: 

Възложител – СИДП ДП ШУМЕН ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ, представлявано от директор инж. заличено на основание чл. 59 

от ЗЗЛД и РСО - главен счетоводител заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД,  със седалище и адрес 

на управление: гр. Провадия, обл. Варна, кв. Север, ЕИК: 2016174120111 и 

Изпълнител: Климатик ООД, със седалище и адрес на управление: гр. заличено 

на основание чл. 59 от ЗЗЛД,  ЕИК: заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, ИН по ЗДДС BG заличено на 

основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, в качеството му 

на управител,  

Сключват настоящия Анекс №1, по силата на който се споразумяват за следното: 

1. Във връзка с разпоредбата на чл.9 от Договор № 37/05.12.2022 г. и отчитане на 

обстоятелството, че срокът за  изпълнение на предмета  на договора съвпада със зимните 

месеци на 2023 година, за които към момента е подсигурено отопление на 

административната сграда на ТП ДГС Провадия и с оглед нормалното осъществяване на 

работния процес и осигуряване на административни услуги на гражданите е необходимо 

спиране на изпълнението на възложените с договора дейности. 

2. Предвид посоченото в предходната т.1, на основание общите разпоредби на 

Закона за задълженията и договорите, страните в дух на взаимно сътрудничество се 

съгласиха да се спре изпълнението на възложените с настоящия договор дейности до 

31.03.2023 г., като уговореният срок за изпълнение в чл.8 от Договор № 37/05.12.2022 г. 

се удължава съответно с периода на спирането, като Изпълнителят се задължава да 

изпълни договорените видове работи в срок до 30 (тридесет) работни дни, считано от 

01.04.2023 г. 

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между 

страните до окончателното му приключване.  

4. Настоящият Анекс №1 и договорените с него изменения на Договора влизат в 

сила от момента на подписването му от двете страни. 

          

Настоящият Анекс №1 се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по 

един за всяка от страните и съставлява неразделна част от Договор № 37/05.12.2022 г. 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено   ИЗПЪЛНИТЕЛ: подписано и заличено 

инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД                          заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД   

Директор                                                                         Управител 

 

подписано и заличено 
заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 
РСО-главен счетоводител 

 
 

ИС/АЯ 


