АНЕКС № 01
към Договор № 39/12.10.2020 г. за добив на дървесина

Днес, 31.12.2020 г., в с. Кости, страните по Договор аеи4 № 39/12.10.2020 г. за
„Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до
временни складове за обект с № 2003 (подотдели: 16:у; 91: е, л; 92: в, л), от ЛФ-2020 г.,
находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП
„ДГС Кости“, (наричан по-долу "Договора"), а именно:
1. Териториално поделение „Държавно горско стопанство Кости” към
„ЮИДП” ДП, гр. Сливен, със седалище и адрес на управление: с. Кости, п.к. 8283, общ.
Царево, обл. Бургас, с ЕИК 2016176540310 и ИН по ЗДДС: BG 201617654, управлявано и
представлявано от инж. ***, в качеството му на Директор и *** – гл. счетоводител,
наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
2. „Стоник Груп“ ООД, ЕИК 201589361, със седалище и адрес на управление:
8320, с. Момина църква, общ. Средец, обл. Бургас, представлявано от управителя Стоян
Дойнов Попов, от друга страна, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
По взаимно съгласие, като взеха предвид, че:
- Изпълнителят е подал до Възложителя заявление с вх. № ПО-05-66/30.12.2020 г.
за удължаване на срока на Договора;
- инж. *** на длъжност началник І ГСУ „Силкосия“ при ТП „ДГС Кости“ е взел
отношение по заявлението с докладна записка вътрешен № ОД-03-8/31.12.2020 г. като е
дал предложение отдел 16-у от обект 2003 да се довърши през следващата година и да се
включи в ЛФ 2021.
➢ в обекта предмет на Договора не е приключил предвиждания добив на
дървесина, поради:
➢ световната пандемия от Covid-19, усложнената епидемична обстановка в
страната, в следствие на което в дружеството изпълнител е имало чести случаи на
заболявания сред работниците и следователно липса на човешки капацитет за изпълнение
на дейността;
➢ процентът на оставащата за добив дървесина в отдела е малък и е
нецелесъобразно, а за Възложителя е икономически неизгодно да бъде прекратен Договора
за добив,
➢ до момента изпълнението на обекта възлиза на 69,20%. Сечта не е приключила
в отдел 16-у от обект 2003;
- налице са форсмажорни обстоятелства по смисъла на §1, т. 23 от
Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението
на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата), обуславящи необходимостта от
удължаване срока на Договора,
1

с оглед на което и на основание чл. 20а, изр. второ от Закона за задълженията и
договорите във връзка с чл. 4, ал. 3 от Договора, сключиха настоящият анекс за
изменение на Договора, като страните се споразумяха за следното:
1. Страните се договарят, че сроковете, уговорени в чл. 4, ал. 1 и ал. 2 на Договора
се изменят така:
Срок за сеч и извоз: 30.06.2021 г. вкл.
Срок на Договора: 30.06.2021 г. вкл.
2. Всички други клаузи в Договора остават непроменени.
Настоящият анекс се състави и подписва в 2 (два) еднообразни оригинални
екземпляра - по един за всяка от страните.
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