
 

А Н Е К С  № 2 

 
          Към договор № 16/27.03.2018 година за покупко-продажба на стояща дървесина на корен 

по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2018 год. от ДГТ 
намиращи се в обхвата на дейност на ТП „ДГС Нови пазар“, към СИДП ДП-гр. Шумен, за 

Обект №18-3-2018,  подотдел: 351/б, сключен между  ТП  ДГС „Нови пазар“  и ЕООД 

„Милениум 2002“ – гр. Нови пазар.  
 Днес, 28.12.2018 година, между ТП „ДГС Нови пазар“, гр. Нови пазар, ул. „Цар 

Освободител“ № 44, представлявано от инж. чл.2 от ЗЗЛД в качеството и на директор на 

стопанството и чл.2 от ЗЗЛД – ръководител счетоводен отдел, наричани по основния договор 

ПРОДАВАЧ  и: 
       „Милениум 2002 ЕООД“ с ЕИК чл.2 от ЗЗЛД, с адрес гр. Нови пазар, ул. „Гоце Делчев“ № 

1, представлявано от чл.2 от ЗЗЛД, в качеството му на Управител, наричан по основния 

договор КУПУВАЧ, се подписа настоящия анекс за следното Съконтрагентите по 
основния договор, на основание т. 9.2 от раздел IХ на същия, внасят следните промени по 

клаузите на горе посочения договор сключен на 27.03.2018 година. 

I. Изменя се текста на т. 1.4 от раздел I, касаеща сроковете за получаване на 
позволителното за сеч и сроковете за сеч и извоз за всяко едно насаждение от обекта посочено 

в т.1.2, като същата добива следната формулировка: 

- за отдел 351/б , краен срок за получаване на позволително за сеч до 20.01.2019 г; краен 

срок за сеч  до 27.09.2019 г. а за  извоз до 27.09.2019 год .   
II. Изменя се текста на т. 1.5. от раздел I, касаеща срока на действие на договора, като 

същата добива следната формулировка: 

- Краен срок на действие на договора е 27.09.2019 година. 
III.Изменя се текста на т. 5.2.14 от раздел V, касаеща изпълнението на  минималните 

количествата за тримесечията  по договора, като същата добива следната 

формулировка: 

Обект №  Отдел 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ ОБЩО 

пл.куб.м. I 

пл.куб.м. 

II 

пл.куб.м. 

III 

пл.куб.м. 

IV 

пл.куб.м. 

18-3-2018 351 б 352 352 350 - 1054 

 
IV. Всички останали непроменените клаузи по основния договор, запазват своето 

действие. 

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са 

неразделна част от основния договор за покупко-продажба на стояща дървесина на корен по 
сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2018 год. от ДГТ 

намиращи се в обхвата на дейност на ТП „ДГС Нови пазар“, към СИДП ДП-гр. Шумен, за 

Обект №18-3-2018,  подотдел: 351/б, сключен между  ТП  ДГС „Нови пазар“  и ЕООД 
„Милениум 2002“ – гр. Нови пазар.  

 

 
ЗА ПРОДАВАЧА:1. ……П…………...…            ЗА КУПУВАЧА: ……П………… 

/инж. чл.2 от ЗЗЛД – Директор ДГС Нови пазар/            / чл.2 от ЗЗЛД – управител  

                                                                                                    „Милениум 2002“ ЕООД /                                                 

     2. ………П………….... 
/чл.2 от ЗЗЛД - Р-л. счетоводен отдел/ 
 
 


