
 
(П Р Е П И С) 

А Н Е К С 

№ 1 

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

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП-гр. Шумен и ДЗЗД 

„КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС – ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ 

Днес, 13.08.2018г. между: 

1. „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП (СИДП ДП), с ЕИК: 

201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен - 9700, община 

Шумен, област Шумен, ул. “Петра” № 1, управлявано и представлявано от инж. 

Веселин Маринов Нинов - директор на предприятието и ….ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД…. – 

ръководител на „Финансов отдел” и главен счетоводител на предприятието, 

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

 

и 

 

2. ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС – ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“, Булстат: 

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, 

на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки и чл. 22.5 от 

Договор за обществена поръчка №15/25.01.2018 г., във връзка с подадено от ДЗЗД 

„КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС – ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ уведомление с вх. № 

4253/09.08.2018 г. до „СЕВЕРОИЗТОЧО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП - 

ШУМЕН за настъпили обстоятелства по чл. 22.5 от Договора за обществена поръчка 

по повод промяна на БАНКОВАТА СМЕТКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 5.7 

от Договора, страните сключват настоящия Анекс № 1, по силата на който се 

споразумяват за следното: 

чл. 1. Страните по взаимно съгласие се договориха за промяна на банковата сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по която се извършват плащанията по договора, посочена в чл. 5.7 

от горепосочения Договор, както следва: 

IBAN: ….ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД…. 

BIC: ….ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД….  

Банка: ….ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД….  



чл. 2. Настоящия анекс влиза в сила от момента на подписването му от двете страни, 

като договорените с него изменения действат от датата на сключване на настоящия 

Анекс № 1. 

чл.3. Всички останали клаузи от Договора остават непроменени и запазват 

действието си между страните. 

Настоящият Анекс № 1 се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 

от страните и съставлява неразделна част от Договора. 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:1.……/П/………  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:……/П/…… 

инж. Веселин Нинов – директор    Стефан Бориславов Божков 

на „Североизточно държавно     управител на ДЗЗД  

предприятие“ ДП – Шумен    „КОНСОРЦИУМ ДЕВА ТРАНС- 

        ГОРСКИ ПЪТИЩА 2013“ 

 

2…………/П/……………. 

….ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД…. – РФО и гл. счетоводител 

на СИДП ДП – Шумен 

 

 

 
 


