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А Н Е К С № 1/ 20 .12.2018г. 

към Договор за покупко-продажба на прогнозно количество добита дървесина по 

сортиментна ведомост от годишен план за ползване на дървесина за 2018г. от ДГТ 

№ 60/19.03.2018г. 

Обект № 14-9-2018– временен склад, отдели: 75-т, 68-к 

Днес  20.12.2018 г. на основание т. 9.2. от Раздел „Допълнителни разпоредби” на сключен 

Договор за покупко – продажба на прогнозно количество добита дървесина по сортиментна 

ведомост от годишен план за ползване на дървесина за 2018г. №60/19.03.2018г. за обект № 14-9-

2018, отдели: 75-т, 68-к, между: 

1.„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ“, ЕИК 2016174120154, 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 Иванов Николов в 

качеството му на Директор на „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ“ , наричан 

за кратко Възложител от една страна 

 

и 

2„ДАН КОС“ ЕООД, ЕИК 148107162, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. 

„Руен“ № 4-1-2, имот 454022, представлявано от Йордан Петров, в качеството му на управител, 

наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, 

 и на основание чл. 20а, изречение второ от ЗЗД, писмо с вх. № 7014/20.12.2018год.  от СИДП 

гр. Шумен, заявление с вх. № 4379/14.12.2018г. по регистъра на  ТП ДГС гр. Добрич от „ДАН 

КОС“ ЕООД, относно настъпили обстоятелства довели до невъзможност за точно изпълнение на 

сключеният между двете страни Договор № 60/19.03.2018г. се подписа настоящият анекс към 

гореописания договор, като страните се споразумяха за следното: 

1.Срокът на горепосочения договор се удължава до 31.03.2019г. 

2.С настоящият Анекс срокът на Договор за покупко – продажба на прогнозно количество 

добита дървесина по сортиментна ведомост от годишен план за ползване на дървесина за 2018г. 

№ 60/19.03.2018г. за обект № 14-19-2018, отдели: 75-т, 68-к, определен в раздел IV”Права и 

задължения на продавача”, т. 4.2 във връзка с т. 4.2.1. от утвърден график за изпълнение на 

възложената дейност по тримесечия, то: 

- Не предоставените количества дървесина в отдели: 75-т, 68-к от страна на 

продавача по договор от четвърто тримесечие ще бъдат предоставени на 

купувача в срок до 31.03.2019г.;   

 

3.Всички останали клаузи по Договор № 60/19.03.2018г. остават непроменени. 
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Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 

страните и влиза в сила от  20.12.2018г. 

 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.. . . . . . .П . . . . . . . . .                  за  ИЗПЪЛНИТЕЛ: . . . . . . .П . . . . . . . 

/инж. Цанко Николов/                                                     Йордан Петров  - управител      

Директор ТП ДГС-Добрич                                                         „ДАН КОС“ ЕООД 

 

Съгласувал:………………П………………… 

/Валентин Андонов – р-л счетоводен отдел/ 

 

Проверил:……………П…………. 

/инж. Тодор Буров – зам.директор ТП ДГС гр. Добрич/ 

 

Изготвил:……………П………….... 

/Владка Димитрова – лесничей/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


