
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

        СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
             ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ВЪРБИЦА” 

    гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” №133, тел. (05391) 21-06, e-mail: 

dgs.varbitca@dpshumen.bg 

 

АНЕКС №2 

към договор № 65/05.11.2021 год. за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 

2136, подотдел: 101 "а", изменен с Анекс № 1/31.12.2021 г. 

 

Днес – 30.06.2022 г., в гр. Върбица между:      

1. ТП „ДГС Върбица“, ЕИК: 2016174120076, със седалище и адрес на управление: 

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ № 133, представлявано от инж. Росен 

Стефанов Русинов в качеството му на директор на стопанството и …чл. 59 от ЗЗЛД…– 

ръководител счетоводен отдел – главен счетоводител, наричано за краткост - 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

2. „Инка“ ЕООД, ЕИК: 127634040, със седалище и адрес на управление: с. 

Маломир, ул. „Левски“ №5, общ. Върбица, обл. Шумен, представлявано от И.А.Т. в 

качеството му на управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се подписа 

настоящият анекс № 2 за следното: 

 

Съконтрагентите по основния договор, сключен на 05.11.2021 г. и изменен с Анекс 

№ 1 / 31.12.2021 г., на основание т. 8.2. от раздел VІІІ. на договор № 65 / 05.11.2021 и 

заявление с вх. № 1420/13.06.2022 във връзка с лошите метеорологични условия и 

особеностите на терена на насаждението, внасят следните промени по клаузите на 

договор № 65 / 05.11.2021 г.: 

 

I. 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 31.12.2022 година“ 

 

II. Настоящият анекс №2 и договорените с него изменения на договор № 65 / 

05.11.2021 г. влизат в сила от момента на подписването му от Възложителя и 

Изпълнителя. 

  

III. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между 

страните до окончателното му приключване. 

 

При неизпълнение на така постигнатите договорености от страна на 

Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено 

предизвестие действието на договора и настоящия анекс №2, както и да приложи 

разпоредбите на раздели: V. и VI. от договор № 65 / 05.11.2021 г. 



Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един 

за всяка от страните, и представлява неразделна част от договор № 65 / 05.11.2021 год. 

за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 2136, подотдел: 101 "а", изменен с Анекс 

№ 1 / 31.12.2021 г.; 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:             ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

      1. ........П..............                                          ..........П............ 

…чл. 59 от ЗЗЛД….             …чл. 59 от ЗЗЛД…. 

Директор на ТП „ДГС Върбица“           Управител на „Инка“ ЕООД 

 

      2. ...........П........... 

…чл. 59 от ЗЗЛД….  

Ръководител счет. отдел на ТП „ДГС Върбица“ 

 

 


