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А Н Е К С 

 
към договор № 38/ 09.08.2019 г. 

за ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН 
 
 

Днес, 31.12.2019 г., на основание т. 10.4. от договор № 38/ 09.08.2019 г., във връзка с 

подадено заявление с входящ номер № ОД-03-1387/ 23.12.2019 г., писмо на "ЮИДП" ДП с изх. 

№ ОД-04-1030/1 от 31.11.2019 г. и постигнато взаимно съгласие, се сключи настоящия анекс 

между: 
 

1. ПРОДАВАЧ: „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. Кемал Вейс- Директор и Иванка 

Тинева- главен счетоводител, и 
 

2. КУПУВАЧ: „ДАНИ – 1 Б” ЕООД, ЕИК: 202842127, вписано в регистъра за търговски 

дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: с. Градец, п.к. 

8990, област Сливен, кв. „Запад № 18, представлявано от Донка Василева Вандакова, в 

качеството и на Управител, за следното: 
 

 Поради затруднения при реализацията на дървесина в края на 2019 г., временно 

спиране изпълнението на договора по време на брачния период на определени със ЗЛОД 

видове дивеч и установяване на Африканска чума по свинете в насаждения от обекта, 

включващи отдели/подотдели: 21 а, 27 г, 114 с, 141 в,  263 г, от обект № 43-19, се 

променя срока на договора по т.1.4. на 31.08.2020 г. 

  Графикът по т. 6.2.14. от договора се променя както следва: 
 

обект отдели/подотдели тримесечие 2020 г. общо краен срок за 

I II III пл.м3 изпълнение 

43-19 21 а, 27 г, 114 с, 141 в, 263 г,  100 110 200 410 31.08.2020 г. 
 

 Поради изтичане на маркирацията в насажденията от отели/подотдели: 10 "а" и 

469 "в" се намалява общото количество на договора от 1103 пл.м3 на 989 пл.м3. 
 

Всички останали клаузи остават непроменени. 
 

Настоящият анекс е неразделна част от договор № 38/ 09.08.2019 г. и се състави и подписа в 

три еднообразни екземпляра. 
 

ПРОДАВАЧ:                                                                   КУПУВАЧ:    
ТП „ДГС КОТЕЛ”                                                                    „ДАНИ – 1 Б” ЕООД 
 
ДИРЕКТОР:         /п/,/п/*                                                          УПРАВИТЕЛ: /п/,/п/* 
                     /инж. К. Вейс/                                                                                         /Д.Вандакова/ 
 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:          /п/*                    
                                     /Ив.Тинева/ 

* заличена информация, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 


