
 
АНЕКС 

към 

договор за продажба на прогнозни количества добита дървесина № Д-1 от 

08.01.2021г. 

 

 

       Днес 23.06.2021г., в град Самоков на основание Раздел VII от Допълнителните 

разпоредби на Договор № Д-1 от 08.01.2021 година се сключи настоящият анекс между 

ТП „Държавно горско стопанство Самоков” гр. Самоков, Териториално поделение на 

Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград с ЕИК 2016275060329 със седалище и 

адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Софийско шосе” № 20, представлявано от инж. 

Aлександър Александров Кроснев в качеството му на Директор и Гергана Л. Ихтиманска - 

Ръководител счетоводен отдел /РСО/, наричано за краткост по - долу ПРОДАВАЧ, от една 

страна 

 

и 

 

       „Пириев лес” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Подридна” 

№ 128, община Самоков, област София с ЕИК 202445741, представлявано от Илиян Георгиев 

Пириев  в качеството на Управител, наричано за кратко КУПУВАЧ от друга страна. 

        

          Във връзка с удължаване срока на договор № Д-3 от 08.01.2021г., за добив на 

дървесина  за обект № 2104 се сключи настоящият анекс за следното: 

 

          На основание Раздел VII т.7.3. от Допълнителните разпоредби на Договор № Д-1 за 

продажба на прогнозни количества добита дървесина от 08.01.2021 година, променя договора 

в частта както следва: 

          Точка  1.3. Удължава срока на договора за  обект № 2104 до 30.10.2021 година.  

 

          Срокът започва да тече от момента на сключване на настоящия анекс към договор № Д-1 

за продажба на прогнозни количества добита дървесина от 08.01.2021 година. 

 

          Всички други клаузи и условия по оригиналния договор остават непроменени. 

          Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 

всяка от страните по него. 

 

  

 

 

ПРОДАВАЧ:                                                                              КУПУВАЧ: ………/п*/......……. 

                       1…………/п*/.........……..                                                      /И. Пириев/ 

             /Директор: инж. Ал. Кроснев/ 

 
За Директор: инж. Антоанета Гергинова 
Заповед за заместване № РД-07-394/07.05.2021 г. 
 

 

                       2……………/п*/…........... 

                          /РСО: Г. Ихтиманска/  

                     

 

 Съгласувал: 

                       3……………/п*/…........... 

           /Юрисконсулт: Е. Стаменова/     

 

 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл.1, ал.3 от ЗЗЛД във връзка с чл.9б, ал.3 от 
НУРВИДГТ. 
 

 


