
 

А Н Е К С №1 

 

  Към договор № 14/26.03.2018 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 №18-4-2018 подотдели:351в 

сключен между  ТП  ДГС „Нови пазар“  и  „Каролина Комерс“ ЕООД-гр.Шумен

   

 

 

             Днес, 01.10.2018 година, между ТП„Нови пазар“, гр. Нови пазар, ул. „Цар 

Освободител“ № 44, представлявано от инж. чл.2 от ЗЗЛДв качеството му на директор 

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

договор ПРОДАВАЧ  и: 

        „Каролина Комерс“ ЕООД ,гр.Шумен, кв.“Дивдядово“, ул.“Фридрих  

Енгелс“№27, Булстат/ЕИК: чл.2 от ЗЗЛД, представлявано от чл.2 от ЗЗЛД, в 

качеството си на управител, наричан по основния договор КУПУВАЧ, се подписа 

настоящия анекс за следното: 

 Съконтрагентите по основния договор, на основание т. 9.2 от раздел IX на 

същия, внасят следните промени по клаузите на горе посочения договор сключен на 

26.03.2018 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 

посочени в т.1.2, като същата добива следната формулировка: 

- за отдели 351в срокът за сеч е до 20.12.2018г,а за извоз е до 30.12.2018 г. 

II.Изменя се текста на т.2.2.2. от раздел II.,като същата добива следния вид: 

Следващите плащания по новоиздаденото позволително за сеч за остатъка на 

дървесината отнасящи се за технологичната дървесина и дървата за огрев се извършват 

на пространствен куб. метър,съгласно изготвен от двете страни приемо-предавателен 

протокол за кубиране,но преди транспортирането.  

III.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 30.12.2018 година. 

 

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 №18-4-2018,подотдел 351в ,сключен между  ТП  ДГС „Нови пазар“  

и  „Каролина Комерс“ ЕООД-гр.Шумен 

 

 

 

 

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

   /инж. чл.2 от ЗЗЛД/                               /чл.2 от ЗЗЛД/ 

 

                                2. …………П……… 

                                  ./ чл.2 от ЗЗЛД/ 


