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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ/АНЕКС №2 

 

 

към договор №44/14.09.2021 година  за изпълнение на дейността: „Товарене, 

транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове до адреса на лица 

закупили дървесина от ТП ДГС Шумен и транспорт на дървесина до ТИР станция, 

натоварена на превозно средство“  от Обект №2 с общо прогнозно количество от - 

150пл.м3/1500пр. м3/750тона, сключен между ТП „ДГС Шумен“ и ЕООД „Дестани М”, гр. 

Шумен,  

 

Днес, 29.08.2022 година, в гр. Шумен между: 

1.ТП „ДГС Шумен “, гр. Шумен, ул. „Петра“ №1е т.5, представлявано от инж. Младен 

чл.59 от ЗЗЛД Манев -  директор, и чл.59 от ЗЗЛД – ръководител счетоводен отдел на ТП,  

наричано по основния договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

2. ЕООД  „ Дестани М”,ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД, седалище и адрес на управление: гр. Шумен, 

ул. “чл.59 от ЗЗЛД, представлявано от чл.59 от ЗЗЛД – управител наричано по основния 

договор ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

 

като страни договор №44/14.09.2021, и като отчитат обстоятелствата, свързани 

невъзможност да се изпълни предмета на договора с оглед рязкото покачване на цените на 

енергоресурсите за периода от датата на сключването му до датата на сключване на настоящия 

анекс, на основание чл.20а, ал.2 предложение второ от Закона за задълженията и договорите, 

чл. 8.2.3. от раздел VIІІ от Договор №44/14.09.2021, във връзка със  заявление  на Купувача  

вх. №2286/18.07.2022 г. , страните сключиха настоящия анекс, като се споразумяха за 

следното: 

 

Чл.1. На основание чл.20а, ал.2 предложение второ от Закона за задълженията и 

договорите,  чл.5.3 и чл.5.5. от Раздел V на Договор №44/14.09.2021г, ПРЕКРАТЯВАТ 

действието на основния договор по взаимно съгласие считано от датата на подписване на 

настоящото допълнително споразумение/анекс 

 

Чл.2. На основание чл.81, ал.1 от Закона за задълженията и договорите, чл.8.3. от раздел 

VІІ от Договор №44/14.09.2021г, с прекратяването на договора, страните по същия заявяват, 

че  нямат една спрямо друга претенции за насрещни престации свързани с изпълнение на 

задълженията си по договора, както и претенции за неустойки, и за пропуснати обезщетения. 

 

Чл.3.След подписване на настоящото допълнително споразумение/анекс, в рамките на 

срок от 5 работни дни от датата на прекратяване на договора ПРОДАВАЧЪТ възстановява по 

посочена от КУПУВАЧА банкова сметка, внесената от същия гаранция за изпълнение на 

договора, без да дължи плащане на лихви, за забава.  

 

Чл.4. Настоящото допълнително споразумение/анекс влиза в сила след на подписването 

му от страните. 
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Настоящото допълнително споразумение/анекс се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра, които са неразделна част от договор №44/14.09.2021 година  за изпълнение на 

дейността: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни 

складове до адреса на лица закупили дървесина от ТП ДГС Шумен и транспорт на 

дървесина до ТИР станция, натоварена на превозно средство“  от Обект №2 с общо 

прогнозно количество от - 150пл.м3/1500пр. м3/750тона. 

 

 

 

ЗА Възложителя:                              ЗА  Изпълнителя:  

ТП “ДГС Шумен“                  “ЕООД „Дестани М“  

 

Директор:…/П/…чл.59 от ЗЗЛД                        Управител:…/П/…чл.59 от ЗЗЛД 

/инж. Младен Манев/                /чл.59 от ЗЗЛД/ 

 

 

…………/П/……чл.59 от ЗЗЛД 

Ръководител счетоводен отдел ТП ДГС „Шумен“                                  

 / чл.59 от ЗЗЛД / 

 

 
 

 

 


