АНЕКС
КЪМ

ДОГОВОР №Д-07-13/12.01.2022г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И
РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 20.01.2022г., 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-07-13/12.01.2022г., между
страните:
1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”, с ЕИК:2016195800385, с Дан.№
BG 201619580, представлявано от инж.Атанас Асенов Чаушев (Директор) и Емил Малинов Даидов
(Главен счетоводител), наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
2. „АДО ЛЕС” ООД, вписано в търговския регистър под ЕИК 201623319, със седалище и адрес
на управление: обл. Смолян, община Борино, с. Борино, ул. „Ален мак” №16, представлявано от Реджеп
Юсменов Алиев, в качеството му на упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа
рег.№4658/08.11.2017г. по описа на Иван Мингов, Нотариус в район на действие на РС – Пловдив,
рег.№644 в НК, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
и се сключи настоящият Анекс за следното:
§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие вследствие констатирана
техническа грешка при изготвяне на договора и с цел привеждане на разпоредбите на същия в
съответствие с изискванията на действащата Спецификация за размери и качество на асортиментите
дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП – Смолян и териториалните му поделения, утвърдена
на 01.11.2021г. (т. 1 от Заповед №401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП – Смолян).
§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че променят чл.2.5. от Договора, който

придобива следната редакция:
Дървесината от обекта ще се добива на сортименти с дължина до 4м. вкл. Когато по заявка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се добият сортименти с дължина над 4м. или специални сортименти, същите се
заплащат по цените по чл.2, ал.1, завишени с процентите, посочени в Спецификация за размери и
качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП – Смолян и
териториалните му поделения, утвърдена на 01.11.2021г., приложение към настоящия договор.
§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.
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