
А Н Е К С № 3 

 

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, 19.12.2019 година, между ТП ДГС „Нови пазар“, гр. Нови пазар, ул. чл. 59 

от ЗЗЛД, представлявано от чл. 59 от ЗЗЛД в качеството и на директор на 

стопанството и чл. 59 от ЗЗЛД – ръководител счетоводен отдел, наричани по основния 

договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

и: 

        ЕООД „Лестранс“ ЕИК чл. 59 от ЗЗЛД, със седалище и адрес на управление: с. чл. 

59 от ЗЗЛД,  представлявано от чл. 59 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, в частта касаеща сроковете за сеч, като 

същата добива следната формулировка: 

- краен срок за сеч за отдел: 344/в, до: 30.12.2019 г. 

 

         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 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:1. …П……………...…               ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …П………… 

   /чл. 59 от ЗЗЛД/                            /чл. 59 от ЗЗЛД/ 

             Директор на ТП ДГС „Нови пазар”    упъл.представител на „Лестранс” ЕООД 

         

             

               2. ……П……………. 

/чл. 59 от ЗЗЛД/ 

Ръководител счетоводен отдел 
 

 

 

Проверил:……П……… 

/чл. 59 от ЗЗЛД– зам. директор на ТП ДГС Н. пазар / 

 

Съгласувал:…П………………………. 

/чл. 59 от ЗЗЛД- обсл. юрист при ТП ДГС Н. пазар/ 

 

Изготвил:………П………………………… 

/чл. 59 от ЗЗЛД– специалист лесовъдство при ТП ДГС Н. пазар/ 

 


