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А Н Е К С  №..й../29.03.2018г.

към Договор № 53/11.07.2017г. 
за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост от 
годишен план за ползване на дървесина за 2017г. от държавни горски територии на ТП 

ДГС Добрич за Обект № 1, временни складове в отдели: 63-в, 68-е. 123-в

Днес 01.04.2018 г. на основание чл.20 „а“ от ЗЗД и т.9.2 от раздел „Допълнителни 
разпоредби” на сключен Договор № 53/11.07.2017г за покупко-продажба на прогнозни 
количества дървесина по сортиментна ведомост от годишен план за ползване на 
дървесина за 2017г. от държавни горски територии на ТП ДГС Добрич за Обект № 1, 
временни складове в отдел: 63-в и във връзка с депозирано писмено заявление с вх. № 
790/ 19.03.2018г. от „ДОБРУДЖАНСКА ГОРА" АД с ЕИК 124124623 относно искане за 
удължаване срока на договора, се сключи настоящия анекс между:

1. „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО -  ДОБРИЧ“, ЕИК 2016174120154, със 
седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Марин Дринов“ № 5, тел.: 058/ 
600 578 и 058/ 600 658, email: dgs.dobritch@dpshumen.bg. представлявано от инж. 
Цанко Иванов Николов в качеството му на Директор на „ДЪРЖАВНО ГОРСКО 
СТОПАНСТВО -  ДОБРИЧ“
и

2. „ДОБРУДЖАНСКА ГОРА“АД, ЕИК 124124623, със седалище и адрес на 
управление: гр. Добрич, ул. „Марин Дринов“ № 5, тел.: 058/ 603 035, email: 
dobgora@abv.vbg, представлявано от Диян Начев Димов в качеството му на 
изпълнителен директор

Наричани по долу „страните“, конто се споразумяха за следното:

1. С настоящият Анекс срокът на Договор № 53/11.07.2017г. определен в раздел 
[’’Предмет на договора” , т.1.4 от същия се удължава до 30.06.2018 г.

2.Раздел II „Цена и начин на плащане“, т. 2.4 се изменя както следва:
„Крайният срок за транспортиране на заплатената и отсечена дървесина като цяло

е крайният срок на действие на договора".

3. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.
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Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по една за 
всяка от страните и влиза в сила от 01.04.2018г.
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