
 

АНЕКС 

Към Договор РГ-03-27/10.11.2022г. 

за възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад  

в Обект 2213, подотдели 360-в, 370г, 409 е, 410 д 

 

 Днес, 30.12.2022г. в гр. Маджарово, на основание Раздел IX, т.9.2 от Договор № 

РГ-03-27/10.11.2022г. за възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен 

склад от Обект № 2213 и във връзка със Заявление с вх. № АСД-09-242/21.12.2022г., 

подадено от управителя на фирма „Джемко 03“ ЕООД, се сключи настоящото 

допълнително споразумение към договора, между: 

1. ТП ДГС МАДЖАРОВО, с ЕИК 2016176540338, със седалище и адрес на 

управление гр. Маджарово, ул. „Петър Ангелов“ № 7а, представлявано от инж. Никола 

Павлов –  Директор на стопанството и Ана Георгиева – главен счетоводител, наричано за 

краткост по-долу, ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и 

2. „ДЖЕМКО 03“ ЕООД, с ЕИК 205965868, седалище и адрес на управление: 

с.Долни Главанак, община Маджарово, област Хасково, представлявано от Ерсин Юсуф, 

в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна при следните условия: 

Поради възникнали форсмажорни обстоятелства и неблагоприятни климатични 

условия /обилните количества дъждове паднали през месец ноември 2022г./, достъпа до 

обекта е затруднен, терена е силно наводнен, което е предпоставка за разваляне на 

горските извозни пътища. Дейността „сеч и извоз” на дървесина не може  да бъде 

извършена в срока по договора. Страните се споразумяха за следното: 

 

1. Променя се крайния срок от Раздел I, т.1.4. от договора, както следва: 
 

- Краен срок за сеч и извоз за всички насаждение в обекта е не по-късно от 

30.09.2023г. 

-Крайния срок за освидетелстване на сечището и крайния срок на договора е  

30.10.2023г. 

II..Страните се договориха да се коригира графика по т.5.2.16 от раздел V на 
договора по тримесечия и минимални количества дървесина  както следва: 

Обект По позволително Разпределение по тримесечие     Общо  

 

2213 

           м3 I II III IV  

  373-г,409-е,410-д 100 141 100  341 

            Всички останали клаузи по договора остават непроменени.  

Настоящият Анекс се състави, подписа и подпечата в два еднообразни 

екземпляра, по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № РГ-03-

27/10.11.2022г.  
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТП ДГС МАДЖАРОВО                 ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ДЖЕМКО 03“ ЕООД 
 

      Директор: ………..............п....................                                     Управител:……п…………   

                           /инж. Никола Павлов/                                                                   /Ерсин Юсуф/  

 

     Гл.счетоводител: ……........п.................. 

                            /Ана Георгиева/ 


