
 

 

А Н Е К С № 1 

30.12.2022 г. 

 

Към договор № 46/23.09.2022 год. за извършване на дейности в ДГТ от Обект №24 - 

отдели: 261/а, 261/м, 264/б 
 

Днес, 30.12.2022 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. Петър Железов  в качеството 

му на Директор на стопанството и Заличена информация ( имена) на основание чл.5 от Регламент (ЕС) 

2016/679)– ръководител счетоводен отдел, наричани по основния договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и 

 

  2. ЕООД „Лескорект“ гр. Шумен ЕИК-203650795, със седалище и адрес на управление: 

Р. България, Област Шумен, Община Шумен, гр. Шумен, ж.к. „Южен бряг“ бл.2, ап.12 №7, 

представлявано от Светослав Панов - управител, наречен по-нататък за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящия договор за следното: 

 

Съконтрагентите по основния договор, на основание чл.20а, ал.2  от ЗЗД, и т. 8.2 от раздел 

VIII на договор №№46/23.09.2022 година и във връзка със Заявление вх. № 4637/29.12.2022 г., 

във връзка с възникнали форсмажорни обстоятелства по смисъла на §1, т. 23 от 

НУРВДГТДОСПДНГП свързани с продължаващите ограничителни мерки при констатиране на 

заболеваемост от „КОВИД 19“  и лоши метеорологични условия водещи до невъзможност за 

спазване на сроковете, внасят следните промени по същия:. 

I. Изменя се текста на т. 1.3. от раздел I, касаеща сроковете за издаване,  получаване на 

позволителното за сеч и сроковете за сеч и извоз за всяко едно насаждение от обекта посочено в 

т.1.2, като същата добива следната формулировка: 

- Срок за получаване на позволителното за сеч за всички отдели от обекта е до три дни от 

подаване на писмена заявка за започване на сечта в конкретния отдел. 

- Срокът за сеч за всички подотдели от обекта е до 30.09.2023 год., а за извоз е до 30.09.2023г. 

II. Изменя се текста на т. 1.3.3. от раздел I, касаеща срока на действие на договора, като 

същата добива следната формулировка: 

- Краен срок на действие на договора е 30.09.2023 година. 

III. Приема се нов „ График за добив на дървесина по месеци” отразен в приложение №3-

1  неразделна част от настоящия анекс. 

IV. Всички останали непроменените клаузи по основния договор, запазват своето 

действие. 

               Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са 

неразделна част от договор № 46/23.09.2022 година за извършване на дейности в ДГТ от Обект 

№24 - отдели: 261/а, 261/м, 264/б, сключен между  ТП  ДГС „Нови пазар“  и  ЕООД „Лескорект“. 

 

 

Възложител:          1. Заличена информация ( подпис) на основание чл.5 от Регламент (ЕС) 2016/679

  /инж. Петър Железов/    

                          Директор на ТП ДГС „Нови пазар”                          

 

      2. Заличена информация ( имена и подпис) на основание чл.5  

от Регламент (ЕС) 2016/679           
Р-л. счетоводен отдел при ТП ДГС „Нови пазар” 

 

 

Изпълнител: Заличена информация ( подпис) на основание чл.5 от Регламент (ЕС) 2016/679 

     / Светослав Панов / 

Управител ЕООД“ Лескорект“ 
 


