МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ”
АНЕКС
към договор № 60/ 24.09.2020 г.
за ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА

Днес, 23.12.2020 г., на основание т. 10.4. от договор № 60/ 24.09.2020 г., във връзка с подадено
заявление с входящ номер № ОД-03-1174/ 23.12.2020 г., след дадени указания от „ЮИДП“
ДП Сливен с регистрационни индекси: изх. № ПО-06-31/ 02.11.2020 г. и вх. № ОД-03-77/
16.12.2020 г., и постигнато взаимно съгласие, се сключи настоящия анекс между:
„ЮИДП” ДП Сливен, ТП „Държавно горско стопанство Котел”, ЕИК: 2016176540153, със
седалище и адрес на управление: гр. Котел, п.к. 8970, ул. „Професор Павлов” № 57, ЕИК:
2016176540153, представлявано от инж. Ивайло Русев- Директор и Иванка Тинева- главен
счетоводител, в качеството му на продавач и
„ИСПОР” ООД, ЕИК: 128619116, вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция
по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, п.к. 8800, община Сливен,
област Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 18, вх. „В”, ап. 1, представлявано от инж. Огнян
Огнянов - Управител в качеството му на купувач, за следното:
1. За обект № 84 от КЛФ 2020, включващ отдели/подотдели: 227 е, и, 321 а, дървесни
видове: бк, гбр, чб, бл, цр, количество: 1837 пл.м3 от горски територии държавна
собственост, се променя срока на договора по т.1.3. на 31.12.2021 г.
2. Променя се графика по т. 4.2.1. от договора за изпълнение на договора по тримесечия и
минимални количества, както следва:
обект

84

отдели/подотдели

227 е, и, 321 а

тримесечие 2021 г.
I
400

II
479

III
479

общо
краен срок
количество
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IV
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изпълнение
479
1837
31.12.2021

3. Всички останали клаузи остават непроменени.
МОТИВИ: Удължаването на срока на договора се налага, във връзка със спиране на
дейността на ТП „ДГС Котел“ от месец септември 2020 г. за неопределено време.
Настоящият анекс е неразделна част от договор № 59/ 24.09.2020 г. и се състави и подписа
в три еднообразни екземпляра.
ЗА ТП „ДГС КОТЕЛ”
ДИРЕКТОР: /п/,/п/*
/инж. Ив.Русев/

ЗА „ИСПОР” ООД
УПРАВИТЕЛ:
/п/,/п/*
/ инж. Огнян Огнянов /

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/п/* *
/Ив.Тинева/
ЮРИСКОНСУЛТ:

/п/* /п
/В.Иванова/

/п/,/п/* заличена информация, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 2 от ЗЗЛД

