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А Н Е К С   № 3 

 

към Договор за обществена поръчка № 15/25.01.2018 г., сключен между  

СИДП ДП – Шумен и ДЗЗД „Консорциум Дева транс – горски пътища 2013“ 

 

 

Днес, 12.11.2018 г. в гр. Шумен, между: 

1. „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП (СИДП ДП), вписано в 

търговския регистър към Агенция но вписванията с ЕИК 201617412, със седалище и адрес на 

управление: гр. Шумен 9700, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. “Петра” № 1, представлявано от инж. 

Веселин Маринов Нинов – в качеството на директор на предприятието, и .... съгл. чл. 2 от 

ЗЗЛД.... - в качеството на ръководител на „Финансов отдел” и главен счетоводител при ЦУ на 

предприятието, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

2. ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС – ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“, вписано в 

регистър Булстат с № 176511920, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, 

общ. Столична, обл. София (столица), район Лозенец, ул. „Крум Попов” № 47, вх. Б, ет. 1, 

ап. 10, представлявано от Стефан Бориславов Божков – управител, собственици в което 

дружество са: „ДЕВА ТРАНС“ ООД, ЕИК 131020201, със седалище и адрес на управление: 

гр. София 1517, общ. Столична, обл. София (столица), район Подуяне, ж.к. „Сухата река“, 

ул. „Майчина слава“ № 1А представлявано от управителите Стефан Бориславов Божков и 

Борислав Христов Божков – заедно и поотделно, и „РУТЕКС“ ООД, ЕИК 831204083, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1592, общ. Столична, обл. София (столица), 

район Искър, ул. „Искърско шосе“ № 12, ет. 2, представлявано от управителя Петър 

Трифонов Стефанов, дружеството по ЗЗД от друга страна, наречена ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 

друга страна, 

на основание чл. 116, т. 6, б. „а“ от ЗОП, чл. 22.2. от Договор за обществена поръчка № 

15/25.01.2018 г., сключен между СИДП ДП – Шумен и ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС 

– ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ („Договора“) и Заповед № РД 49-306/05.11.2018 г. на министъра 

на земеделието, храните и горите, се сключи настоящия Анекс № 3 към Договора, по силата на 

който страните се споразумяват следното: 

 

Чл. 1.(1) Във връзка с настъпила обективна необходимост, ВЪЗЛОЖИTЕЛЯТ възлага, а 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в съответствие с параметрите на подадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

и приета от ВЪЗЛОЖИTЕЛЯ допълнителна оферта, техническо предложение, остойностени 

количествени сметки при условията на ценовото предложение и в съответствие с изискванията на 

Възложителя, Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконови 

нормативни актове, да изпълни допълнително изграждане на 5 (пет) броя пътни отклонения на 

Горски автомобилен път „ЛАМБУРЛУКА – КОСЕТО“ - трета степен, попадащ в териториалния 

обхват на ТП „ДГС Преслав“. 

(2) Обективната необходимост по чл. 1, ал. 1 по-горе се обуславя от извършеното 

препроектиране и промяна в първоначалния проект за строителство на горския автомобилен път, 

съгласно Анекс № 2 към Договора. 
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Чл. 2. Страните се споразумяват, че за допълнително възложената дейност по чл. 1, ал. 1 от 

настоящият анекс, ВЪЗЛОЖИTЕЛЯТ дължи възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 

30 800.00 лв. (тридесет хиляди и осемстотин лева) без ДДС или 36 960.00 лв. (тридесет и шест 

хиляди деветстотин и шестедесет лева) с вкл. ДДС, платимо в срок до 10 (десет) календарни дни  

след завършване на договорените СМР и приключване на процедурата за тяхното приемане, което 

се удостоверява с подписване на Протокол обр.19, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

и Надзорника, по банков път и при условията на чл. 5.4-5.7 от Договора. 

Чл. 3. Настоящия анекс и договорените с него изменения влизат в сила от момента на 

подписването му от двете страни. 

Чл. 4. Всички клаузи от Договора, Анекс № 1 и Анекс № 2 към него, които противоречат на 

настоящия Анекс № 3 се считат за съответно изменени, а останали клаузи от Договора, Анекс № 1 

и Анекс № 2 към него остават непроменени и запазват действието си между страните така както са 

договорени. 

Настоящият Анекс № 3 се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните 

и съставлява неразделна част от Договора. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

 

1. ………..……/П/…………...…………..    ………..…/П/……………...…………… 

инж. Веселин Нинов       Стефан Божков 

директор на СИДП ДП – Шумен     управител на ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ДЕВА 

          ТРАНС – ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ 

 

 

2. ………..……/П/…………...………….. 

.... съгл. чл. 2 от ЗЗЛД.... - ръководител на „Финансов отдел” и  

гл. счетоводител на СИДП ДП – Шумен 

 

 
 


