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А Н Е К С 
 

към договор № 12/ 03.01.2018 г. 
за възлагане на добив  - сеч и извоз на дървесина до временен склад 

 
 
 

Днес, 18.04.2018 г., на основание т. 10.4. от договор № 12/ 03.01.2018 г., във връзка с 
подадено заявление с входящ номер № АСД-06-248/ 18.04.2018 г. и постигнато взаимно 
съгласие, се сключи настоящия анекс между: 

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ЮИДП” ДП Сливен, ТП „Държавно горско стопанство Котел”, 

ЕИК: 2016176540153, със седалище и адрес на управление: гр. Котел, п.к. 8970, ул. 

„Професор Павлов” № 57, ЕИК: 2016176540153, представлявано от инж. Цветан 

Христов Стоев- Директор и Иванка Христова Тинева- главен счетоводител, и 

 
2. ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЛЕС ПРОМ 2015” ООД, ЕИК: 203692221, вписано в регистъра за 

търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: 
гр. Камено, п.к. 8120, област Бургас, ул. „Освобождение” № 176, представлявано от 
инж. Петко Петров Радичков с ЕГН: 7407059142, в качеството му на Управител, за 
следното: 

 
За обект № 4-18, включващ отдели/подотдели: 90 „ж”, „з”, „к”, дърв.вид: чб, бб, от 

КЛФ 2018, се удължава крайния срок за сеч и на дървесината по т. 1.4. от договора- до 

31.07.2018 г. във връзка със сложната метеорологична обстановка и обилните валежи 

през първото тримесечие на 2018 г. 

Графикът за изпълнение на добива по т. 1.5. от договора се променя, както следва: 

ОБЕКТ № 
отдели, подотдели 

ТРИМЕСЕЧИЯ 

OБЩО, пл.м3 I II III IV 

4-18 90 ж, з, к 244,75 575,25 126 - 946 

 

Всички останали клаузи остават непроменени. 

 

Настоящият анекс е неразделна част от договор № 12/ 03.01.2018г. и се състави и 

подписа в три еднообразни екземпляра. 

 
 
 




