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Към договор № 37 /15.03.2018 година за възлагане мероприятия по реда на Наредбата 

за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-
държавна и общинска собственици,  и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти   сключен между  ТП  ДГС  ШУМЕН  и ЕРА ЕООД с. Тушовица   
 

 
 
 

 Днес, 02.01.2019 година, между ТП ДГС ШУМЕН, със седалище и адрес на 
управление: гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 5, регистрирано в Търговския регистър 
към АВП – гр. София с ЕИК: 2016174120019, представлявано от инж. чл.59 от ЗЗЛД  в 
качеството му на директор на ТП ДГС Шумен и чл.59 от ЗЗЛД – Ръководител 
счетоводен отдел, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна 
и 

ЕРА ЕООД със седалище и адрес на управление с. Тушовица общ. Върбица чл.59 от 
ЗЗЛД  ЕИК чл.59 от ЗЗЛД, представлявано от чл.59 от ЗЗЛС,  Управител, наричан по 
основния договор Изпълнител, се подписа настоящия анекс за следното: 
 Във връзка с неподходящи метеорологични условия за извършване на част от 
дейностите през есента на 2018 г. и неотложност на същите, Съконтрагентите по 
основния договор, на основание т.2.2.12 от раздел II на същия, внасят следните 
промени по клаузите на горе посочения договор сключен на 15.03.2018 година. 

Изменя се приложение 1, което е неизменна част от гореспоменатия договор, , 
касаеща срока на действие за извършване дейността по договора, като същата добива 
следната формулировка: 

- Краен срок на действие на договора и изпълнение на дейността е 31.04.2019 
година. 

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

неразделна част от основния договор за възлагане мероприятия по реда на Наредбата за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-

държавна и общинска собственици,  и за ползването на дървесина и недървесни горски 
продукти  сключен между  ТП  ДГС  ШУМЕН  и ЕРА ЕООД с. Тушовица   
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