
А Н Е К С
№  N

към Договор 76/16.10.2017г.. за
„Добив на дървесина- сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и

рампиране на добитата дървесина”

Днес  19.12.2017 г......................г. в гр.Добрич, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл.10, ал.2
от Договор 76/16.10.2017г. и във връзка с подаденото от „ДО БРИ Ч  Л ЕС  2011 ЕО О Д, ЕИ К
201645970 писмено заявление с вх. № 3810/11.12.2017 г., с което се иска удължаване на 
срока на. и съгласно даденото за това разрешение от Директора на „СИДГГДП гр.Шумен с 
per.индекс №3868/14.12.2017 г., се сключи настоящия анекс между:

1. ТП „ДГС Добрич“ със седалище и адрес на управлениегр.Добрич, ул."Марин 
Дринов"5, tel/fax 058 600678, 058 600658 ЕИК: 2016174120154, представлявано от инж.Цанко 
Иванов Николов в качеството на директор на ТП „ДГС Добрич“,

и
2. ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД с ЕИК 201645970, със седалище и адрес на управление гр. 

Варна 9000, ул.ОТЕЦ ПАИСИЙ No 11, 0886103808, dobrichles2011@abv.bg, представлявано от 
АТАНАС ГАНЧЕВ ХРИСТОВ, управител, наричани по долу „Страните“, които се споразумяха 
за следното:

ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

Чл.1. В чл.З, ал.1 в графите „Срок за сеч до:“ и „Срок за извоз до:“, датата 20.12.2017г. се 
заменя с датата 30.06.2018г.

Чл.2. В чл.З, ал.2 се правят следните изменения:
„ (2). Крайният срок за изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 30.06.2018г.”

Чл.З. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всякддш'страните, и 
се подписа от тях както следва:   —

Чл.2 от ЗЗЛД
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:. ^

  t . ,______________ АТАНАС ГАНЧЕВ ХРИСТбВ, управител на
Чл.2 ОТ ЗЗЛД Д О БРИ Ч  Л ЕС  2011 ЕООД

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕ.1
инж.Цанко И ванов НОкил'юв Зипрь-тор ТП „ДГС Добрич“

Чл.2 от ЗЗЛД
Съгласувал:.......и ._.,.......  : ............ ..............
/Валентин 1 *-------- '.счет отдел/

Чл.2 от ззлд
П ро верил:........./•/> ........... ......... Г7.;
/инж.тодор Р ПИПРК-ТПП R ТП" ЛПГГ-Ппбрии"/

Чл.2 от ЗЗЛДИзготвил:..................  “ ........
/Адв.Цветан Георгиев/ J
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