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221 АНЕКС ЕТЕЙН ЕООД година 2017 договор номер 43/07.09.2017 г.  
   

А Н Е К С   
№4 

към Договор 43/07.09.2017 г. за  

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

рампиране на добитата дървесина” 

 

Днес 28.12.2018 г. г. в гр. Генерал Тошево, на основание чл. 20а от ЗЗД, чл.5, ал.1, т.12  и 

чл.10, ал.2 от Договор № 43/07.09.2017 г., 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, представлявано от СТЕЛИЯН 

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

 

ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА 

 

Чл.1. С настоящият анекс се прекратява действието на договора относно отдел 10-н, поради 

следните мотиви: 

Фактическа обстановка: Поради наличието на обективни причини, а именно липса на 

търсене и интерес за закупуване на дървесината от отдел 10-н, поради изключително трудния достъп 

до отдела и определените с технологичния план временни складове. 

Правно основание: чл.5, ал.1, т.12 от Договор № 43/07.09.2017 г. сключен между страните. 

 

Чл.2. На основание чл.5, ал.1, т.12 от Договор № 43/07.09.2017 г., ТП „ДГС Генерал Тошево“ 

не дължи на ЕТЕЙН ЕООД с ЕИК 204334031 обезщетение за пропуснати ползи и неустойки поради 

прекратяването на договора относно отдел 10-н. 

 

Чл.3. На ЕТЕЙН ЕООД с ЕИК 204334031 не се дължат суми за извършване на дейност в 

отдел 10-н, тъй като такава не е извършвана поради причините посочени в чл.1 от настоящия анекс. 

 

Чл.4. 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  

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

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

                                                                                         

Съгласувал: ………………п…………………….. 

/Златан Филипов Денчев – р-л.счет отдел/ 

 

 

 

 
 


