МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП СЛИВЕН
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО“ МАДЖАРОВО
гр.Маджарово ,ул. Петър Ангелов 7А, тел: 084020518; email: dgsmadjarovo@uidp-sliven.com

АНЕКС № 1
Към Договор № РГ-03-30/03.12.2021г
ЗА ОБЕКТ 2193
Днес 31.12.2021 година се сключи настоящия Анекс към Договор № РГ-0330/03.12.2021г. за „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури“ за
Обект № 2193, в териториалният обхват на ТП ДГС Маджарово, между:
1. ЮИДП ТП ДГС Маджарово със седалище и адрес на управление гр. Маджарово,
ул. „Петър Ангелов“ №7а, представлявано от инж. Йорданка Джелепова – Директор и Ана
Георгиева – главен счетоводител, с ЕИК 2016176540338, наричано за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
2. ЕТ „БАЕНА-Атанас Баев“ със седалище и адрес на управление гр. Тополовград,
ул. „Св.Климент Охридски“ № 2а, ЕИК 126085222, представлявано от Атанас Баев, наричан
за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се сключи настоящият анекс за следното:
Съгласно сключен Договор № РГ-03-30/03.12.2021г. за обект 2193, ТП ДГС
Маджарово има заложени за залесяване за 2021г. в одобрена спецификация 15 дка тополови
култури на стойност 3 245лв. В резултат на настъпили форсмажорни обстоятелства
(заболяване на ръководния персонал и служители на фирмата изпълнител от COVID 19),
които не са могли да бъдат предвидени от изпълнителя, същият не е изпълнил дейността в
договореният срок до 31.12.2021г. Посоченото форсмажорно обстоятелство е отразено в
постъпило заявление с вх.№ АСД-09-695/17.12.2021г. от фирмата изпълнител.
На основание Раздел VII, точка 7.3 от сключеният Договор страните са съгласни,
срокът на Договор № РГ-03-30/03.12.2021г се удължава до 31.01.2022г., стойността,
която възложителя дължи на изпълнителя за дейността залесяване на тополови култури се
намаля до сумата от 1082,00 лева без ДДС, дължима от възложителя след извършване на
дейността и изготвяне на приемателно-предавателен протокол
Площта за изпълнение на дейността залесяване на тополови култури се намаля от 15
дка на 5 дка в подотдел 121-5.
Всички останали клаузи в Договора остават непроменени.
Анексът се състави в два еднообразни екземпляра – един за ТП ДГС Маджарово и
един за ЕТ „БАЕНА-Атанас Баев“ гр. Тополовград.
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