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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП ДГС ЦОНЕВО 
Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg 

http://dgsconevo.sidp.bg/     
 

 

АНЕКС 

към Договор №28/31.12.2020г. 

 

 Днес 29.04.2021г. в с.Цонево, обл. Варна, между страните: 

 

 1. ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО“ с /Заличено на 

основание чл. 59 от ЗЗЛД/ седалище и адрес на управление: с. Цонево, обл. Варна, ул. 

„Хр.Трендафилов“ №54, представлявано от инж. /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/- 

директор и /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/– РСО - Главен счетоводител, наричано 

за краткост Възложител от една страна, 

и 

 2. „СОД - ВАРНА“ АД, седалище и адрес на управление: /Заличено на основание 

чл. 59 от ЗЗЛД/, представлявано от Изпълнителният директор /Заличено на основание чл. 

59 от ЗЗЛД/като Изпълнител, от друга страна  

 

 СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

 

 1. На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и в дух 

на взаимно сътрудничество, страните се съгласиха на следното изменение на Договор 

№28/31.12.2020г: 

 1.1. В чл.1, ал.1 от Договор №28/31.12.2020г., се правят следните изменения и 

допълнения: 

 т.1 се изменя и добивя следното съдържание: 
 т.1 Административна сграда на ТП “ДГС Цонево“ на административен адрес: с. Цонево, обл. 

Варна, ул. „Хр.Трендафилов“ №54 

 Добавя се т.2 със следното съдържание: 
 т.2. Жилище, находящо се в база „Сини вир“, местност Сини вир 

 1.2. В чл.3, ал.1 от Договор №28/31.12.2020г., като същия добива следното 

съдържание 
           Чл. 3.(1) Цената е в размер общо на 658,80 (шестстотин петдесет и осем и 80) лева без 

вкл. ДДС за срока на договора. 

 1.3. В чл.3, ал.2, т.1 от Договор №28/31.12.2020г., се правят следните изменения и 

допълнения: 

 т.1.1. се изменя и добивя следното съдържание: 
 т.1.1. За обект Административна сграда на ТП „ДГС Цонево” на административен адрес: с. 

Цонево, обл. Варна, ул. „Хр.Трендафилов” №54 - 47,30 (четиридесет и седем и 30) лева без вкл. ДДС. 

 Добавя се т.1.2 със следното съдържание: 
 т.1.2. За обект Жилище, находящо се в база „Сини вир“, местност Сини вир – 25,10 

(двадесет и пет и 10) лева без вкл. ДДС. 
 

 2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните 

до окончателното му приключване. 
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 Настоящият Анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява 

неразделна част от Договор №28/31.12.2020г. 

 

 Настоящия Анекс влиза в сила от 01.05.2021г. 

 

 

 

 

 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
...............п/печат.........................     ......................п/печат................. 
Директор на ТП „ДГС Цонево“    Изп. директор „СОД-Варна” АД 

 /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/         /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ 
 

 

 

 
.................../п/.................... 
РСО-Главен счетоводител  

/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ 
 

 

 

................./п/.......................... 
Изготвил и съгласувал: 
/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ 
Юрисконсулт 
 

 


