
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ”  
гр. Котел, ПК 8970, ул. „Проф.Павлов” № 57, тел. 0453/42373, факс 0453/42920, e-mail: dgskotel@uidp-sliven.com 

 

А Н Е К С  
 

към договор № 39/ 02.11.2021 г. 

за ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ  - СЕЧ И ИЗВОЗ НА ДЪРВЕСИНА ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД 

 

Днес, 31.12.2021 г., на основание т. 10.4. от договор № 39/ 02.11.2021 г., във връзка с подадено 

заявление с входящ номер № АСД-09-1007/ 31.12.2021 г., след дадени указания от „ЮИДП“ 

ДП Сливен с регистрационен индекс: изх. № ПО-06-339/ 30.12.2021 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. Росица Недкова- Директор и Иванка Тинева- 

главен счетоводител, в качеството му на ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

 

„ЕФИ ГРУП” ЕООД, ЕИК: 206105483, вписано в регистъра за търговски дружества на 

Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Котел, п.к. 8970, област 

Сливен, община Котел, завод Възраждане, Промишлена зона, представлявано от Пламен 

Терзийски, в качеството му на Управител в качеството му на ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното: 

 

1. За обект № 62, отд./подотд. 57 „б“, 84 „л“, дърв.вид: бк, гбр, здб, цр, мжд, количество: 

325 пл.м3 лежаща маса  от горски територии държавна собственост, се променя срока на 

договора по т.1.4 от същия, на 30.06.2022 г. 

2. Променя се графика за изпълнение на договора по тримесечия и минимални количества, 

съгласно т. 1.5. от договора, както следва: 

 

Обект 

№ 

отдели/подотдели тримесечие 2022 г. общо количество краен срок за 

I II III IV пл.м3 изпълнение 

62 57 „б“ - 25 - - 25 30.06.2022 
 

3. Всички останали клаузи остават непроменени. 

 

МОТИВИ: Удължаването на срока на договора се налага, във връзка със затруднения достъп 

до насажденията поради лошите метеорологични условия и краткия срок за изпълнение. 

Подотделите, попадащи в ГСУ „Царевец“ при лоши метеорологични условия са 

труднодостъпни поради насечения терен, което прави достъпа до тях през есенно- зимния 

сезон труден и в повечето случаи- невъзможен.Посоченият подотдел е комплектован и 

планиран за задоволяване на местното население с дърва за огрев- 

 

Настоящият анекс е неразделна част от договор № 39/ 02.11.2021 г. и се състави и подписа 

в три еднообразни екземпляра. 

 

ЗА ТП „ДГС КОТЕЛ”                                                                ЗА „ЕФИ ГРУП”  ЕООД 

                               /п/,/п/*                                                                                            /п/,/п/* 

ДИРЕКТОР:………………..                                                      УПРАВИТЕЛ:………………  

                     /инж. Р.Недкова/                                                                          /Пл.Терзийски /  

                                                 /п*/ 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: …………………….   

                                     /Ив.Тинева/ 

*заличени обстоятелства, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 2 от ЗЗЛД 

 
сно Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 


