
А Н Е К С № 4 

Към договор №22/27.03.2018 година за извършване на дейности в ДГТ, сключен между 

ТП „ДГС Върбица“ и EООД ”Трансфорес 74”, за Обект №1819, отдели: 164 „и“, 246 „в”, 

248 „с” 
 

Днес, 30.09.2019 година, в гр. Върбица между: 

ТП „ДГС Върбица“, гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ №133, представлявано 

от инж. …чл. 59 от ЗЗЛД…. в качеството му на директор на стопанството и . …чл. 59 от 

ЗЗЛД….  – Р-л счет. отдел – Гл. счетоводител, наричани по основния договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

 ЕООД ”Трансфорес 74”, с. Крайгорци, ЕИК-12763………. на Агенция по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: с. Крайгорци, общ. Върбица, обл. Шумен, . 

…чл. 59 от ЗЗЛД…., представлявано от . …чл. 59 от ЗЗЛД…., в качеството му на управител 

и наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, се подписа настоящия анекс за следното: 

Съконтрагентите по основния договор, сключен на 27.03.2018 г., на основание т. 8.2. 

от раздел VIII от същия, във връзка със заповед на РДГ Шумен за забрана на достъпа до отдели 

от ДГТ на ТП „ДГС Върбица“, внасят следните промени по клаузите на горепосочения 

договор: 

 

 І. Изменя се редакцията на т. 1.3.1. от раздел I, като същата добива следната 

формулировка: 

„1.3.1. Срок за сеч и извоз до 30.11.2019 г. за насажденията включени в обекта, както 

следва: 

- за отдел: 164 „и“ 

 ІІ. Изменя се редакцията на т. 1.3.3. от раздел I, като същата добива следната 

формулировка: 

„1.3.3. Крайният срок на действие на договора е до 30.11.2019 г.“ за насажденията 

включени в обекта, както следва: 

- за отдел: 164 „и“ 

 

При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, 

Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на 

договора и настоящия анекс, както и да приложи разпоредбите на раздели V и VI от договора. 

 

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са 

неразделна част от договор №22/27.03.2018 година за извършване на дейности в ДГТ, 

сключен между ТП „ДГС Върбица“ и EООД ”Трансфорес 74”, за Обект №1819, отдели: 

164 „и“, 246 „в”, 248 „с”. 
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 1. ………П…………..  ИЗПЪЛНИТЕЛ:……П…………… 

          /инж. . …чл. 59 от ЗЗЛД…. /   /. …чл. 59 от ЗЗЛД…. / 

      

     2….……П…………… 

 /. …чл. 59 от ЗЗЛД…. / 
 

 


