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ДОПЪЛНИТЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ 
 

Днес, 27.07.2020 г., между: 

1. ТП „Държавно горско стопанство Кости”, ЕИК 2016176540310, със седалище и 

адрес на управление: с. Кости, ул. „Хан Аспарух“ № 1, общ. Царево, представлявано от инж. 

заличени лични данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – Директор и заличени лични данни на осн. чл. 2 от 

ЗЗЛД – гл. счетоводител, наричано по-долу за краткост „Възложител“ 

и 

2. „МЕТАСТИЛ“ ЕООД, ЕИК 119606493, със седалище и адрес на управление  8800, 

гр. Сливен, кв. „Сини камъни“ бл. 22, вх. А, ап. 13, представлявано от управителя Валентин 

Маринов Янакиев, наричан по-долу за краткост „Изпълнител“,  

в качеството им на страни по Договор № 63 от 28.10.2019 г. („Договора“), сключен след 

проведена обществена поръчка с предмет: „Възлагане на СМР – ремонтни работи на 

помощни и битови помещения на първи и втори етаж на сграда /бивш работнически стол/, 

предоставена за стопанисване и ползване на ТП „ДГС Кости“ и СМР работи на дворно 

място, прилежащо към сградата, съгласно количествено-стойностна сметка по видове 

работи, неразделна част от документацията за възлагане на строителните работи” и 

Допълнителни споразумения от 18.03.2020 г. и от 15.05.2020 г. към Договора,  

като взеха предвид, че: 

- с Решение от 3 април 2020 г. (обн. ДВ, бр. 33 от 7 април 2020 г.) Народното събрание 

е удължило до 13 май 2020 г. срока на обявеното с Решение на Народното събрание от 13 

март 2020 г. извънредно положение върху цялата територия на Република България; 

- с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. е обявена извънредна 

епидемична обстановка, въз основа на което и на основание чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от 

Закона за здравето (посл. изм. ДВ, бр. 44 от 13 май 2020 г.) Министърът на здравеопазването 

е издал Заповед № РД-01-262 и РД-01-263 от 14.05.2020 г., с които е въвел временни 

противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 

г. до 14 юни 2020 г., удължени със Заповеди №№ РД-01-331/12.06.2020 г., РД-01-

337/13.06.2020 г., РД-01-353/22.06.2020 г., РД-01-254/22.06.2020 г., РД-01-369/30.06.2020 г., 

РД-01-370/30.06.2020 г., РД-01-393/09.07.2020 г., РД-01-399/12.07.2020 г., РД-01-

402/15.07.2020 г. и РД-01-403/15.07.2020 г. 

- при строително ремонтните дейности по изпълнението на договора не могат да се 

спазват противоепидемичните мерки, разпоредени с горните заповеди на Министъра на 

здравеопазването, с оглед на което и с цел ограничаване на разпространението на вируса 

(COVID-19) и защита здравето на служителите на ТП „ДГС Кости“ и служителите на 

„МЕТАСТИЛ“ ЕООД, изпълнението на Договора е спряно с подписан от страните Акт 10 

(от 18 март 2020 г. и от 15 май 2020 г.), 

на основание чл. 13, ал. 1 и чл. 2, ал. 2 от Договора се споразумяха за следното: 

 

§1. Страните удължават срока на Договора, уговорен от тях в чл. 2, ал. 1 от същия и 

променен с §1 на всяко от Допълнителните споразумения от 18.03.2020 г. и от 15.05.2020 г., 
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с 47 (четиридесет и седем) дни, считано от датата на прекратяване на въведените временни 

противоепидемични мерки в страната. 

Срокът на удължаване на изпълнението представлява остатъка на срока за изпълнение 

по Договора, считано от датата на обявяване на извънредно положение в страната - 13 март 

2020 г. до датата на изтичане на 6 (шест) месечния срок за изпълнение по Договора - 28 

април 2020 г. 

§2. Всички останали клаузи на Договора и Допълнителните споразумения от 18.03.2020 

г. и от 15.05.2020 г. към него остават непроменени. 

§3. Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 63 от 

28.10.2019 г. и от Допълнителните споразумения от 18.03.2020 г. и от 15.05.2020 г. към него, 

подписани между страните.  

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра – по един за всяка от страните по Договора. 

 

 

 

 


