
 

А Н Е К С № 2 

 
Към договор № 25/21.06.2018 година за извършване на дейности в ДГТ  от Обект № 1, 

отдели:  87 ж, 254 е, 306 д, 306 е, 308 в, 344 в, 394 е, сключен между  ТП  ДГС„Нови пазар“  и 

ЕООД „Лестранс“ - с. Долина. 

 Днес, 28.12.2018 година, между ТП ДГС „Нови пазар“, гр. Нови пазар, ул. „Цар 
Освободител“ № 44, представлявано от инж. чл.2 от ЗЗЛД в качеството й на директор на 

стопанството и чл.2 от ЗЗЛД – ръководител счетоводен отдел, наричани по основния договор 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ и: 
        „Лестранс“ ЕООД , със ЕИК чл.2 от ЗЗЛД , със седалище и адрес на управление: с. 

Долина, ул. „ Чапаев“ № 2,  представлявано чл.2 от ЗЗЛД, в качеството му на упълномощен 

представител, наричано по основния договор ИЗПЪЛНИТЕЛ, се подписа настоящия анекс за 
следното: 

 Съконтрагентите по основния договор, на основание т. 8.2 от раздел VIII на същия, 

внасят следните промени по клаузите на горе посочения договор сключен на 21.06.2018 година:  

I. Изменя се текста на т. 1.3.1. от раздел I, касаеща сроковете за получаване на 
позволителното за сеч и сроковете за сеч и извоз за всяко едно насаждение от обекта посочено 

в т.1.2, като същата добива следната формулировка: 

- за отдел 87/ж , краен срок за получаване на позволително за сеч до 20.01.2019 г; краен 
срок за сеч  до 20.12.2019 г. а за  извоз до 30.12.2019 год .  

- за отдел 254/е , краен срок за получаване на позволително за сеч до 20.01.2019 г; краен 

срок за сеч  до 20.12.2019 г. а за  извоз до 30.12.2019 год .  
- за отдел 344/в , краен срок за получаване на позволително за сеч до 20.01.2019 г; краен 

срок за сеч  до 20.12.2019 г. а за  извоз до 30.12.2019 год .  

II. Изменя се текста на т. 1.3.3. от раздел I, касаеща срока на действие на договора, като 

същата добива следната формулировка: 
- Краен срок на действие на договора е 30.12.2019 година. 

III. Приема се нов „ График за добив на дървесина по месеци” отразен в приложение 

№3-1  неразделна част от настоящия анекс. 
IV. Всички останали непроменените клаузи по основния договор, запазват своето 

действие. 

         Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са 

неразделна част от основния договор за извършване на дейности в ДГТ  от Обект № 1, отдели:  
87 ж, 254 е, 306 д, 306 е, 308 в, 344 в, 394 е, сключен между  ТП  ДГС„Нови пазар“  и ЕООД 

„Лестранс“ - с. Долина 

 

 
Възложител:          1. ……П…………...…            Изпълнител: …П…………… 
  /инж. чл.2 от ЗЗЛД/                     / чл.2 от ЗЗЛД / 

        Директор на ТП „ДГС Нови пазар”                               Управител„Лестранс“ЕООД  

         
      2. ………П………….... 

                             / чл.2 от ЗЗЛД / 

                          Р-л. счетоводен отдел 

 
 


