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484  АНЕКС договор 043-2009 / 10.08.2020 год. ТЕО - 09 ЕООД  

А Н Е К С   
№1 

към Договор №043-2009 / 10.08.2020 год.. за  

Добив на дървесина– сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране 

на добитата дървесина, товарене, транспортитане до ТИР станция и претоварване на дървесина 

 

Днес 17.12.2020 г. в гр. Тервел, на основание чл. 20а от ЗЗД и т.8.2 от Договор №043-2009 / 

10.08.2020 год. и във връзка с подаденото от „ТЕО - 09 ЕООД, ЕИК 200611805 писмено 

заявление с вх. № 2739/16.12.2020г., 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 

№ 2759/17.12.2020г., се сключи настоящия анекс между: 
 

1. ТП ДЛС Тервел със седалище и адрес на управление: гр. Тервел, ПК 9450, ул. 

„Кирил и Методий“ № 10, 05751 2271; 05751/2024, dgs.tervel@dpshumen.bg, регистрирано в 

Търговския регистър към АВ – гр. София с ЕИК: 2016174120107, представлявано от 

инж.Георги Димитров Ботев, в качеството му на директор на ТП ДЛС Тервел и Димитър 

Жеков-р-л.счет.отдел,  

и 

2. ТЕО - 09 ЕООД с ЕИК 200611805, със седалище и адрес на управление гр. Тервел 9450, 

УЛ. ЦАР КАЛОЯН №6, 0897904109, teo-09eood@abv.bg, представлявано от Миглена Йорданова 

Николова,  наричани по долу „Страните“, които се споразумяха за следното:  

 

ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА 

 

Чл.1. Навсякъде в договора датата 20.12.2020г. се заменя с датата 31.10.2021г. 

 

 

Чл.2. 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/чл.59 от ЗЗЛД 

Миглена Йорданова Николова за ТЕО - 09 ЕООД 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /П/чл.59 от ЗЗЛД  

Директор ТП ДЛС Тервел  

( инж.Георги Димитров Ботев ) 

     

 

Съгласувал: П/чл.59 от ЗЗЛД                                                   

Димитър Жеков – р-л.счет отдел/ 

 

 

Проверил: П/чл.59 от ЗЗЛД                                                  

/инж. Тодор Тодоров, зам.директор ТП ДЛС Тервел/ 

 

 

Изготвил: П/чл.59 от ЗЗЛД                                                    

Адв.Цветан Георгиев 

 

 

 

 


