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А Н Е К С № 3 /20.12.2019г. 

Към Договор № 13/06.02.2019г.  

за  „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – 

сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата 

дървесина, подвоз до временна ТИР станция, товарене, транспортиране и претоварване на 

дървесина на превозно средство от горски насаждения, разположени в ДГТ в района на дейност на 

ТП“ДГС Добрич“   

       Днес 20.12.2019г. на основание чл. 20а, ал.2 от ЗЗД, заявление с вх. № 4939/19.12.2019г. по 

регистъра на  ТП ДГС гр. Добрич от „ДАН КОС“ ЕООД, и на основание чл. 10, ал. 4 от Раздел 

„Заключителни разпоредби” на Договор № 13/06.02.2019 г. се сключи настоящия анекс между: 

1„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ“, ЕИК чл.59 от ЗЗЛД, 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 чл.59 от ЗЗЛД в качеството му на Директор на 

„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ“ , наричан за кратко Възложител от една страна и 

 

2. „ДАН КОС“ ЕООД, ЕИК чл.59 от ЗЗЛД, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. „Руен“ 

№ чл.59 от ЗЗЛД, тел: 0884247544, представлявано от Йордан чл.59 от ЗЗЛД, в качеството му на 

управител, наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,  

наричани по долу „Страните“, които като взеха предвид, че цялото количество дървесина предмет на 

договора е добито, разкроено на сортименти, извозено и рампирано на временен склад, но поради 

намаления обем на работа на  купувача на дървесината „Кроношпан България“ ЕООД  същата не е извозена 

в пълен обем до временна ТИР станция, респективно не са изпълнени дейностите товарене, транспортиране 

и претоварване на превозно средство, се споразумяха за следното:  

ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА 

Чл.1. В чл.3, ал.2 се правят следните изменения: 

„ (2). Крайният срок за изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 30.06.2020г.“ 

Чл.2. Всички останали клаузи по Договор за изпълнение на дейности в ДГТ № 13/06.02.2019г.  

остават непроменени. Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за 

всяка от страните и влиза в сила от  20.12.2019г. 

 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛ:. /П/ чл.59 от ЗЗЛД                                     за  ИЗПЪЛНИТЕЛ: /П/ чл.59 от ЗЗЛД 

/инж. Цанко чл.59 от ЗЗЛД/                                                                                 /Йордан чл.59 от ЗЗЛД/ - управител      

ДиректорТП ДГС-Добрич                                                                                                                                       „ДАН КОС“ ЕООД 

Съгласувал: /П/ чл.59 от ЗЗЛД      Проверил: /П/ чл.59 от ЗЗЛД                    Изготвил: /П/ чл.59 от ЗЗЛД 

/Валентин чл.59 от ЗЗЛД/ –гл. счетоводител/             /инж. Ренета чл.59 от ЗЗЛД/ – зам.директор/                   /инж.К. чл.59 от ЗЗЛД/  – лесничей/ 
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