
АНЕКС КЪМ ДОГОВОР № 202031/08.05.2020 г. 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, с предмет: 

„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в Наредба 

№ 3/28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на 

работниците” и Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване 

дейността на службите по трудова медицина” на служителите на ТП „ДЪРЖАВНО 

ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН“ 

 

Днес 29.05.2020 г. в гр.Сливен на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и 
чл.16, ал.7 от РАЗДЕЛ VIII от „Общите разпоредби” на договора се сключи настоящото допълнително 

споразумение между: 

 
1. “Държавно горско стопанство – Сливен” ТП на ”Югоизточно Държавно предприятие” 

ДП, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул.”Орешак” № 15А, ЕИК: 2016176540050, 

представлявано от инж. (заличено по ред на чл.37 от ЗОП) Димов - Директор, наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
И 

2. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – МЕДИКЪЛ АВИЕЙШЪН 2020” ЕООД, ЕИК 201044927, със 

седалище и адрес на управление , вписано в търговския регистър 

към Агенция по вписвания под № 20100210131301, представлявано от (заличено по ред на чл.37 от ЗОП) Янкова - 
управител, наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 
се подписа настоящият Анекс към сключен между страните договор, като същите се споразумяха 

за следното: 

 
 

І.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 
 

Чл.1 С оглед поява на непредвидени обстоятелства отнасящи се до възникване на епидемията от 
Коронавирус и високата заболеваемост в района на гр. Сливен, извършването на медицински прегледи 

ще представлява съществен риск за разпространение на вируса страните се споразумяха за крайна дата 

на изпълнение на договора да се счита 30.10.2020 г. 

 

Чл.2 Настоящият Анекс влиза в сила от датата на подписването му. 
 

Чл.3 Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени. 

 

Настоящият Анекс се изготви в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. 

 

 

 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

1. …... (заличено по ред на чл.37 отЗОП) ……. 1. …... (заличено по ред на чл.37 от ЗОП) ……. 
(Директор на ТП „ДГС Сливен” инж.Д. Димов) (Управител - „МЦ – МЕДИКЪЛ АВИЕЙШЪН 2020” 
ЕООД) 

 

2. …... (заличено по ред на чл.37 от ЗОП) ……. 

(ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – СТ.ЧЕНКОВА) 

 
3. …... (заличено по ред на чл.37 от ЗОП) ……. 

(ЮРИСКОНСУЛТ – Д. МИТЕВА) 
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