
 

А Н Е К С 
КЪМ 

ДОГОВОР №Д-07-33/14.04.2022г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД  И 

РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА 

 

Днес, 30.06.2022г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за 

задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.9.3. от договор №Д-07-33/14.04.2022г., между 

страните: 

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”,  с ЕИК:2016195800385,  с Дан.№ 

BG 201619580,  представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова 

Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 и  

2. „МТ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, вписано в търговския регистър под ЕИК 205452972, със седалище и 

адрес на управление: обл. Смолян, община Борино, с. Борино, ул. „Туристическа” №1, представлявано от 

Мустафа Мустафа Таир, в качеството му на управител,  наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна,  

 

и се сключи настоящият Анекс за следното: 

 

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие вследствие подадено заявление от 

Мустафа Мустафа Таир – лицензиран лесовъд на дружеството – изпълнител, и становище рег.№В-07-

872/23.06.2022г. на инж. Сейди Хърлов – Лесничей при ТП „ДГС – Борино”, посочващи настъпване на 

обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (лоши 

метеорологични условия, вследствие на които възникват затруднения, дори невъзможност за работа в 

обекта – чести превалявания от дъжд и градушка), във връзка с които следва да бъде извършено 

предоговаряне на графика за изпълнение на възложената работа, предвиден в договора, чрез промяна на 

същия. 

 

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че: 

Договореното прогнозно количество дървесина, ще бъде предавано по тримесечия и минимални 

количества, както следва: 

 

Обект № 
Отдел, 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2022г. 
Общо 

I II III IV 

2217 35 „д” - - 300 154 454 

 

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени. 

 

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като 

всеки от тях има силата на оригинал. 

     
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП„ДГС-БОРИНО“                                               ”МТ ЕНЕРДЖИ” ЕООД                

 1:……/п/*………..                                                  1:………/п/*……… 

печат (инж. Св. Мечков)                                 печат                (Мустафа Таир) 

                               2:……/п/*……..          

                                      (Н. Алиева)   

 
*налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)  


