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268 АНЕКС ЕТЕЙН ЕООД договор 4/08.01.2018г. 2018 
   

А Н Е К С   
№3 

към Договор 4/08.01.2018г. за  

„Добив на дървесина- сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране 

на добитата дървесина” 

 

Днес 31.12.2018 г. в гр. Генерал Тошево, на основание чл. 20а от ЗЗД и т.9.2 от Договор № 

4/08.01.2018г. , и във връзка с подаденото от ЕТЕЙН ЕООД с ЕИК 204334031 писмено заявление с 

вх.№ РД-04-2992/18.12.2018г., с което се иска удължаване на срока на договора, и съгласно даденото 

за това разрешение от Директора на „СИДП”ДП гр.Шумен с рег.индекс №РД-03-3001/20.12.2018г., 

се сключи настоящия анекс между: 

 

1. ТП „ДГС Генерал Тошево“ със седалище и адрес на управление гр. Генерал Тошево, ПК 

9500, ул. „3-ти март“ № 42, т/ф 05731/2105; 05731/2190 ЕИК: 2016174120061, представлявано от 

инж.Йорданка Найденова в качеството на директор на ТП „ДГС Генерал Тошево“, и 

 

2. ЕТЕЙН ЕООД с ЕИК 204334031, със седалище и адрес на управление област Добрич, 

община Генерал Тошево, с. Спасово 9561, ул. Двадесет и шеста No 24, etein@abv.bg, представлявано 

от Стелиян чл.2 от ЗЗЛД Стоянов,  наричани по долу „Страните“, които се споразумяха за следното:  

 

ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА 

 

Чл.1. В чл.3, ал.2 се правят следните изменения: 

„ (2). Крайният срок за изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 30.12.2019г.“ 

Чл.2. В чл.6, ал.2, т.15 се правят следните изменения: 

„15. Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия, като минималните 

количества за всяко тримесечие са съгласно следния график: 

Обект № 7 Отдел, 

подотде

л 

ТРИМЕСЕЧИЯ ОБЩО 

I II III IV 

 106-п, 

119-б, 

124-н, 

134-д1, 

287-в, 

1177-а, 

1177-б 

100 106 149 149 504 

Общо:  100 106 149 149 504 

Чл.3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени. 

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и 

се подписа от тях както следва: 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:...........п................... 

Стелиян чл.2 от ЗЗЛД Стоянов на ЕТЕЙН ЕООД 

      ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.........п/печат/................               

 инж.Йорданка Найденова, Директор ТП „ДГС Генерал Тошево“                                        

                                                                                         

Съгласувал: ………п…………………………….. 

/Златан Денчев – р-л.счет отдел/ 

 


