МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ”

АНЕКС
към договор № 15/ 10.01.2019 г.
за ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Днес, 28.06.2019 г., на основание т. 10.4. от договор № 15/ 10.01.2019 г., във връзка с
подадено заявление с входящ номер № ОД-03-591 от 19.06.2019 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 Джемал
Вейс- Директор и Иванка Христова Тинева- главен счетоводител, и
2. КУПУВАЧ: „ДИВАМАР” ЕООД, ЕИК: 148086063, вписано в регистъра за
търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, кв. “Вл. Варненчик” 219-4-112, представлявано от Мария Здравкова
Щилиянова, в качеството и на Управител, за следното:
Поради сложната метеорологична обстановка, вследствие на обилните валежи през
първото полугодие на 2019 г., видно от метеорологична справка за района на община
Котел от Националния институт по метеорология и хидрология, филиал Пловдив, с изх.
№ ОД-03-289-1/ 27.06.2019 г., довели до затруднен достъп до отдели/подотдели: 244 б,
в, г, к, 245 в, д, е, ж, 246 б, 247 б, в, и, от обект № 10-19, се променя срока на договора
по т.1.4. на 30.09.2019 г.
Всички останали клаузи остават непроменени.
Настоящият анекс е неразделна част от договор № 15/ 10.01.2019 г. и се състави и
подписа в три еднообразни екземпляра.

ПРОДАВАЧ:
ДИРЕКТОР:

/п/, /п/*
/ инж. К.Вейс /

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: /п/*
/Ив. Тинева/

*заличена информация, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

КУПУВАЧ:
УПРАВИТЕЛ: /п/, /п/*
/М.Щилиянова/

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ”

АНЕКС
към договор № 14/ 10.01.2019 г.
за ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Днес, 28.06.2019 г., на основание т. 10.4. от договор № 14/ 10.01.2019 г., във връзка с
подадено заявление с входящ номер № ОД-03-589 от 19.06.2019 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 Джемал
Вейс- Директор и Иванка Христова Тинева- главен счетоводител, и
2. КУПУВАЧ: „ДИВАМАР” ЕООД, ЕИК: 148086063, вписано в регистъра за
търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, кв. “Вл. Варненчик” 219-4-112, представлявано от Мария Здравкова
Щилиянова, в качеството и на Управител, за следното:
Поради сложната метеорологична обстановка, вследствие на обилните валежи през
първото полугодие на 2019 г., видно от метеорологична справка за района на община
Котел от Националния институт по метеорология и хидрология, филиал Пловдив, с изх.
№ ОД-03-289-1/ 27.06.2019 г., довели до затруднен достъп до отдели/подотдели: 42 б, г,
е, от обект № 3-19, се променя срока на договора по т.1.4. на 30.09.2019 г.
Всички останали клаузи остават непроменени.
Настоящият анекс е неразделна част от договор № 14/ 10.01.2019 г. и се състави и
подписа в три еднообразни екземпляра.

ПРОДАВАЧ:
ДИРЕКТОР:

/п/, /п/*
/ инж. К.Вейс /

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: /п/*
/Ив. Тинева/

*заличена информация, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

КУПУВАЧ:
УПРАВИТЕЛ: /п/, /п/*
/М.Щилиянова/

