ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И
ВОДНИ РЕСУРСИ”
8800, Сливен, бул. „Цар Симеон” № 4

Тел : 044/ 66 31 95, факс: 044/66 31 61
e-mail : op_zgvr@abv.bg

,

АНЕКС
към Договор №138 от 28.06.2021 г. за възлагане на сеч и извоз до временен
склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, включена в условно
обособен Обект № 2111, вкл. подотдел 146 „е“, 147 „д“, 153 „а“, 154 „г“ и 170 „е“,
намиращи се в землището на село Раково, Община Сливен,
Днес …………….2021г. в гр.Сливен на основание чл.9, ал.3 от Договора №138 от
28.06.2021 г., се сключи настоящото допълнително споразумение между:
1. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ РЕСУРСИ”, с
адрес на управление: гр.Сливен, ул.”Цар Симеон” № 5, ЕИК 0005906540695, BG : 000590654,
представлявано от инж. Даниела Йорданова в качеството си на Директор, наричано за краткост
по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
И
2. „Дани- 1Б” ЕООД, с ЕИК 202842127, с адрес: с.Градец, община Котел,
кв.”Запад“ 18, представлявано от управителя- Донка Василева Вандакова, с
упълномощен представител Борис Борисов, наричана ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна
се подписа настоящият Анекс към сключен между страните договор, като същите се
споразумяха за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

С оглед становище с вх. №1009/30.12.2021 год. на инж. Евгений Христов
Генчев- горски стражар в ОП „ЗГВР“, Васил Василев- техник горско стопанство в ОП
„ЗГВР“, Крум Вълков-техник ГС в ОП „ЗГВР“ и Иван Рандев- юрисконсулт в ОП
„ЗГВР“, във връзка подадено заявление вх. № 1008 от 30.08.2021г. входирано в ОП
„ЗГВР“ от Борис Борисов- упълномощен представител на „Дани- 1Б” ЕООД, в
следствие на това същия договор, придобива следния вид:
§1. Чл.1.5. Срокът за извоз е издаване на позволително за сеч до 30.12.2021г., се
изменя на 30.09.2022г.
Чл.1.6. Крайният срок на договора е крайния срок на датата за освидетелстване на
сечището и е до 30.01.2022 г., се изменя на 30.10.2022г.

§ 2. Всички останали клаузи по Договора остават непроменени и са в сила до
приключване на горепосочения договор.

Настоящият Анекс влиза в сила от датата на подписването му и е неразделна
част от Договора №138 от 28.06.2021 г., сключен между ОП „ЗГВР“ и „Дани- 1Б”
ЕООД.
Настоящият Анекс се изготви в два еднообразни екземпляра – по един за всяка
от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:........................................
ДИРЕКТОР :
ОП„Земеделие, гори и водни ресурси”
/инж. Д. Йорданова/

СЪГЛАСУВАЛИ:
КАСИЕР-СЧЕТОВОДИТЕЛ:………….....
/А.Къчева/
Лесничей: ……………..
/Георги Киров/
Изготвил:
ЮРИСКОНСУЛТ: ……………..
/И.Рандев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………..…
„Дани- 1Б” ЕООД

