
АНЕКС
К Ъ М  Д О Г О В О Р

№30/21.02.2020 г
За извършване на дейности в ДГТ от Обект № 10-20

Днес 30.06.2020г., в гр.Суворово, обл. Варна, на основание чл.8(2), във връзка с 
настъпване на обстоятелство, правещо невъзможно изпълнението в пълен обем и 
чл.1(3) от Договор №30/08.09.2019 г.:

1. ТП ДГС СУВОРОВО, със седалище и адрес на управление: гр.Суворово, 
бул.”Възраждане” №38, ЕИК: 2016174120057, представлявано от инж.Радостин 
Желязов, в качеството му на директор на ТП ДГС Суворово, наречено по-нататък за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. „Пламтед“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр.вълчи дол, 
община Вълчи дол, област Варна, ул. „Хаджи Димитър“ №9, регистрирано в 
Търговския регистър към АВ -  гр. София, с Булстат/ЕИК: 202438630, представлявано 
от Йордан Янчев в качеството си на управител, наричан по- долу за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Поради невъзможността за изпълнението до 29.06.2020г. на Договор № 
30/21.02.2020 г., липса на пазар и наложените от 13.03.2020г. противоепидимиологични 
мерки от Правителството относно COVID 19 страните се съгласяват на следната 
промяна:

Раздел I чл.1(3) придобива следното ново съдържание:

Раздел I чл.1.3.1 Срокът за получаване на позволителното за сеч и сроковете за сеч 
и извоз от Обект №10-20 за отдели :

Отдел, Срок за получаване на Срок за сеч до: Срок за извоз до:
подотдел позволителното за сеч до:

62-о 10.07.2020 г. 30.12.2020г. 30.12.2020г.
62-р 10.07.2020г. 30.12.2020г. 30.12.2020г.



Раздел I чл. 1.3.3 придобива следното ново съдържание:

Раздел I чл.1.3.3 Крайния срок за изпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора е 29.06.2020 г.

Останалите клаузи остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два 
еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

Анексът влиза в сила от. Ю . О И . Ш О г -

ЗА ВЪ ЗЛ О Ж И Т ЕЛ Я :

Заличена информация на основание 
чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

Директор â5v'
/инж. Радостин Желязов/

Заличена информация на основание 
чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679


