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АНЕКС 359 АГРОИМПУЛС 2000 ООД договор  031-1806/19.07.2018г. 

 

А Н Е К С   
№1 

към Договор 031-1806/19.07.2018г.. за  

"Продажба на прогнозни количества добита дървесина от временен склад" 

 

Днес 20.12.2018 г. в гр. Тервел, на основание чл. 20а от ЗЗД и т.9.2 от Договор№031-

1806/19.07.2018г., и във връзка с подаденото от „АГРОИМПУЛС 2000 ООД, ЕИК 

130387582 писмено заявление с вх. № ДД-12-2573/17.12.2018г., с което се иска удължаване 

на срока на договора, и съгласно даденото за това разрешение от Директора на „СИДП”ДП 

гр.Шумен с рег.индекс №7033/20.12.2018 г., се сключи настоящия анекс между: 
 

1. ТП „ДЛС Тервел“ със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, ПК 

9500, ул. „3-ти март“ № 42, т/ф 05731/2105; 05731/2190, регистрирано в Търговския 

регистър към АВ – гр. София с ЕИК: 2016174120107, представлявано от инж.Георги 

Димитров Ботев, в качеството му на директор на ТП „ДЛС Тервел“ и Димитър Жеков-р-

л.счет.отдел,  

и 

2. АГРОИМПУЛС 2000 ООД с ЕИК 130387582, със седалище и адрес на 

управление гр.Тервел 9450, ул.Ген.Столетов 20,0898443541, agroimpuls2000@gmail.com, 

представлявано от Екатерина Димитрова Николова и Любчо Здравков Аранов,  

наричани по долу „Страните“, които се споразумяха за следното:  

 

ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА 

 

Чл.1. Точка 1.4. се изменя както следва: 

„ Крайният срок на действие на договора е 31.03.2019г.” 

 

Чл.2. Точка 2.4 се изменя както следва: 

„ Крайните срокове за окончателното разплащане и транспортиране на отсечената и 

извозена дървесина като цяло е крайният срок на действие на договора.” 

 

Чл.3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени. 

 

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 

страните, и се подписа от тях както следва: 

 
 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:. зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

Екатерина Димитрова Николова и Любчо Здравков 

Аранов за АГРОИМПУЛС 2000 ООД 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

Директор ТП „ДЛС Тервел“  

( инж.Георги Димитров Ботев ) 

     

 

Съгласувал: зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД                                                  

Димитър Жеков – р-л.счет отдел/ 

 

Проверил: …зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД                                                  

/инж. Тодор Димитров Тодоров, зам.директор ТП ДЛС Тервел/ 

 

 

Изготвил: зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД                                                

Адв.Цветан Георгиев 
 


