АНЕКС№4
12.03.2021 г.
Към договор № 26/09.10.2019 година за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 11 , отдели:
73/г,74/в, 76/д, 309/г, 309/е, 323/б, 324/в, сключен между ТП ДГС„Нови пазар“ и „Милениум 2002“
ЕООД- гр. Нови пазар.
Днес, 12.03.2021 год. в гр. Нови пазар, между:
1. ТП ДГС „Нови пазар”, ЕИК: 2016174120198 със седалище и адрес на управление: гр. Нови
пазар, ул. „Цар Освободител” № 44, , представлявано от инж. Павлинка Милчева Хинева в качеството й
на Директор на стопанството и чл.59 от ЗЗЛД – ръководител счетоводен отдел, наричани по основния
договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
2. „ Милениум 2002 “ ЕООД, ЕИК: 127563999, със седалище и адрес на управление: гр. Нови
пазар, общ. Нови пазар, ул.“Гоце Делчев“ № 1, ет.3, ап.6 представлявано от инж. чл.59 от ЗЗЛД в
качеството му на Управител, наречен по основния договор ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл.20, ал.2 от
ЗЗД, и т. 8.2 от раздел VIII на договор №26/09.10.2019г. се сключи настоящия анекс за следното:
Чл.1.(1). Страните се съгласяват и приемат ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, при осъществяване предмета на
договора, и след добив, да транспортирана до съответната ТИР станция само дървесина която освен на
стандартите по БДС да отговаря задължително и на следните допълнителни качествени показатели:
(2). Същата НЕ СЛЕДВА да бъде с диаметър-под 8(осем) сантиметра на тънкия край.
(3).Същата ДА НЯМА ДРУГИ ГНИЛОСТИ И ЧУЖДИ ТЕЛА,( с изключение на поставените
контролни пластини за допълнителна маркиране на транспортираната дървесина).
(4).Същата следва да е с дължината -1(един) или 2(два) метра със съответните надмерки съгласно
БДС, като НЕ СЕ ДОПУСКА смесване на дървесината с различни дължини при експедиция в едно
превозно средство.
(5). В натоварения обем в съответното превозно средство НЕ СЛЕДВА ДА ИМА наличие на
мека (по определение съгласно БДС) широколистна дървесина.
Чл.2.Договорените в чл.1 качествени параметри на дървесината СЕ УСТАНОВЯВАТ при
приемане на дървесината на съответния на временен склад и на ТИР-станция с подписване на
предавателно-приемателен протокол подписан от представители на двете страни.
Чл.3.Добитата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дървесина, за която са констатирани несъответствия в
качествени параметри договорени в чл.1 от настоящия анекс остава на временен склад в разпореждане на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.4. В случай, че след транспорта на приетата на ТИР-станция дървесина към крайния
потребител „Свилоцел“ ЕАД, същия откаже да приема цялото количество или част от него поради
установени несъответствия в качествени параметри договорени в чл.1 от настоящия анекс
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на стойността на неприетата от
крайния потребител дървесина.
Чл.5. При невъзможност превозното средство изпратено от крайния потребител „Свилоцел“ ЕАД
да бъде натоварено с дървесина, отговаряща на изискванията на чл.1, в рамките на 1 (един) ден,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка извършените транспортни разходи,
които „Свилоцел“ ЕАД е заплатил на Превозвача на основание договора за транспорт.
Чл.6.Клаузите по основния договор и предходните сключени по него анекси, които противоречат
на настоящия анекс , се счетат за отменени , а всички останали клаузи които не противоречат на
основния договор и предходните сключени по него анекси, запазват своето действие.
Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са
неразделна част от договор № 26/09.10.2019 година за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 11 ,
отдели: 73/г,74/в, 76/д, 309/г, 309/е, 323/б, 324/в, сключен между ТП ДГС„Нови пазар“ и „Милениум
2002“ ЕООД- гр. Нови пазар.

Възложител:

1. ………П………...…
/инж. Павлинка Хинева/
Директор на ТП ДГС „Нови пазар”

Изпълнител: ………П………
/инж. чл.59 от ЗЗЛД /
Управител на „Милениум 2002“ЕООД

2. …………П………....
/чл.59 от ЗЗЛД /
Р-л. счетоводен отдел при ТП ДГС „Нови пазар”

