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(П Р Е П И С) 

А Н Е К С   № 1 
 

към Договор № 66/11.09.2018 г. за изготвяне комплексен доклад 

 за оценка съответствието на инвестиционен проект, сключен между СИДП ДП – Шумен 

и ДЗЗД „СЕВЕРОЗАПАД“ 

 

 

 

Днес, 22.10.2018 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 …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 „СЕВЕРОЗАПАД“, БУЛСТАТ 176690104, ДДС № BG 176690104, седалище и адрес 

на управление: гр. София, ж.к.Дружба ,бул. „Цветан Лазаров“ №45, рег. с договор по ЗЗД от 

20.05.2014г., представлявано от Виктор Димитров Донев - прокурист, съгласно пълномощно № 

3081/23.06.2015г. на Нот. Аделина Илиева -Велинова рег. № 460, наричано по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

на основание чл. 20а от ЗЗД, чл. 116, ал. 1, т.2 и т. 6 от ЗОП, чл. 16 от Договор № 

66/11.09.2018 г. за изготвяне комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционен 

проект, сключен между СИДП ДП – Шумен и ДЗЗД „Северозапад“ („Договора“), се сключи 

настоящия Анекс № 1 към Договора, по силата на който страните се споразумяват следното: 

 

Чл. 1. Във връзка с настъпила обективна необходимост, сраните допълват чл. 1./1/ от 

Договора, като ВЪЗЛОЖИTЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши услугата по 

изготвяне на комплексни доклади за оценка съответствието на инвестиционни проекти, освен за 

обектите посочени в чл. 1./1/ от Договора, и за следните два самостоятелни обекта поотделно, с 

оглед предприета инициатива по изменение на съществуващите инвестиционни проекти за 

тези обекти, а именно: 

- Обект № 7 „Строително монтажни работи по изграждане на горски автомобилен път ГАП 

„ЛАМБУРЛУКА – КОСЕТО“ (ново строителство) - трета степен, попадащ в териториалния обхват 

на ТП „ДГС ПРЕСЛАВ“, с проектна дължина от 5662,90 л.м., и 

- Обект № 8 „Строително монтажни работи по трасето на съществуващ горски автомобилен 

път ГАП „ТУШОВИЦА“ (основен ремонт) - трета степен, попадащ в териториалния обхват на ТП 

„ДГС ВЪРБИЦА“, с проектна дължина от 7186,23 л.м. 

Чл. 2. Страните се споразумяват, че за допълнително възложените обекти по чл. 1 от 

настоящият анекс, не се дължи възнаграждение или същото е на нулева стойност. 
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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, които противоречат на настоящия Анекс № 1 се считат за 

съответно изменени, а останали клаузи от Договора остават непроменени и запазват действието си 

между страните така както са договорени. 

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

и съставлява неразделна част от Договора. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

  

 

 

 

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

инж. Веселин Нинов     Виктор Донев 

директор на СИДП ДП – Шумен   прокурист на ДЗЗД „СЕВЕРОЗАПАД“ 

 

 

2………….../П/....................... 

…ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД…  
ръководител на „Финансов отдел” 

и гл. счетоводител при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен 

 

 
 


