
 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ВЪРБИЦА” 
гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” №133, тел. (05391) 21-06, e-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg 

 
 

А Н Е К С № 1 

към договор №33/18.04.2019 год. за „Ремонт и периодично техническо 

обслужване на моторните-превозни средства, собственост на ТП „ДГС Върбица” 

през 2019 година” 

 

Днес 15.11.2019 год., в гр. Върбица между: 

1. Териториално поделение „ДГС Върбица”, ЕИК 2016174120076, със 

седалище и адрес на управление: гр. Върбица, ул. “Септемврийско 

въстание“ № 133,  представлявано от инж. …чл. 59 от ЗЗЛД… - директор,  

като упълномощено лице съгласно Заповед № 549/21.12.2018 г. на инж. …чл. 

59 от ЗЗЛД…  в качеството му на ДИРЕКТОР „СЕВЕРОИЗТОЧНО 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ШУМЕН и …чл. 59 от ЗЗЛД… – Р-л счет. 

отдел – гл. счетоводител, наречени по-нататък за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

2. ЕООД “Аутокомплекс 2010” гр. Върбица, с ЕИК 201153378, със 

седалище и адрес на управление гр. Върбица, общ. Върбица, обл. Шумен, ул. 

„Септемврийско въстание“ №127, представлявано от …чл. 59 от ЗЗЛД…, в 

качеството му на управител, наречен за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се 

подписа настоящият анекс за следното: 

Страните по основния договор, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и чл. 168 от 

ЗОП, Заповед №333 от 08.11.2019 г. на директора на „СИДП“ ДП - Шумен  и чл. 

8 (5) от договор №33/18.04.2019 год., във връзка с възникнали обстоятелства, 

които въпреки положените дължими грижи възложителят не е могъл да 

предвиди, отнасящи до спешно възникнала необходимост от извършване на 

допълнителни технически обслужвания на автомобили придобити след 

сключване на основния договор и извършване на аварийно ремонтно-

възстановителни дейности, внасят следните промени по основния договор, а 

именно: 

I. Изменя се съдържането на чл. 3.(1). от глава III. „ЦЕНИ И 

ПЛАЩАНИЯ“, относно общата стойност на договора като общата сума от 13 

530,00 лв. (тринадесет хиляди петстотин и тридесет лева) без включено ДДС 
и 16236,00 лв. с вкл. ДДС се  завишава ,  като  чл. 3.(1). от глава III. „ЦЕНИ 

И ПЛАЩАНИЯ“ придобива следното съдържание: 

„Чл. 3.(1). Общата стойност на настоящия договор е в размер до 18 000,00 

лева (осемнадесет  хиляди лева) ,  без вкл. ДДС и 21 600,00  лв.  с вкл.  

ДДС. Общата  стойност се  разпределя по единични цени по 

Приложение №1 към договора  и по  стойности  за  допълнителни 

технически обслужвания на МПС придобити след сключване на основния 

 



договор и аварийно извършване на допълнителни ремонтно-възстановителни 

дейности, като Възложителя след сключването на настоящия анекс не се 

обвързва с цялостното усвояване на така определеният нов финансов ресурс.“ 

II. Останалите клаузи по основния договор остават непроменени и запазват 

действието си между страните по него. 

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, 

които са неразделна част от основния договор №33/18.04.2019 год. 
 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 

       1…………П…………                                   1……………П…………………… 

       (инж. …чл. 59 от ЗЗЛД… - директор на ТП)      (…чл. 59 от ЗЗЛД… - управител)

     
        

        2..................П................... 

      (…чл. 59 от ЗЗЛД… – р-л счет. отдел – гл. счетоводител) 

 
 

 


