
АНЕКС КЪМ ДОГОВОР № 2019101/28.11.2019 г. 
ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА 

НА КОРЕН   

 

 
          Днес 16.12.2019 г. в гр.Сливен на основание чл.26, ал.1 от „Допълнителни разпоредби” на 

договора се сключи настоящото допълнително споразумение между:   
 

         1. “Държавно горско стопанство – Сливен” ТП на ”Югоизточно Държавно 

предприятие” ДП, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул.”Орешак” № 15А, ЕИК: 

2016176540050, представлявано от  инж. Димо Пенчев Димов - Директор, наричан накратко 

ПРОДАВАЧ 

           И 

          2. „ХРИСТИАНА  2008” ЕООД, ЕИК 200273182,  със седалище и адрес на управление: 
гр.Сливен, кв. „Дружба”,бл.10, вх. „Б”, ет. 8, ап. 15, вписано в търговския регистър към 

Агенция по вписвания – гр.Сливен под № 20080727120726, представлявано от Красимир 

Недялков - управител, наричан накратко КУПУВАЧ 

 
           се подписа настоящият Анекс към сключен между страните договор, като същите се 

споразумяха за следното:  
 

 
І.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

Чл.1  

Чл.7, ал. 2 се изменя по следния начин: 
Втора вноска по договора е в размер на 20% от стойността на договора платима до 30.03.2020 г. 

Трета вноска по договора е в размер на 20% от стойността на договора платима до 30.08.2020 г. 

Четвърта вноска по договора е в размер на 20% от стойността на договора платима до 
30.10.2020 г. 

Пета - последна авансова вноска се явява изравнителна за обекта по договора и съответства на 

разликата между остатъка от направените авансови вноски и стойността на предадената с 

последния приемателно - предавателен протокол дървесина платима до 30.11.2020 год. 

 

 

Чл.2 Настоящият Анекс влиза в сила от датата на подписването му. 
 

Чл.3 Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени. 

 

Настоящият Анекс се изготви в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. 

  
 

  ПРОДАВАЧ:       КУПУВАЧ: 

        1. ……/п/…….        1. ……/п/……. 

(Директор на ТП „ДГС Сливен” инж.Д. Димов)                    („ХРИСТИАНА  2008” ЕООД)

  

                                                                                                                                      

                    2. ……/п/……. 

       (ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – СТ.ЧЕНКОВА) 

 

          3. ……/п/……. 

       (ЮРИСКОНСУЛТ – Д. МИТЕВА) 

 
*Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
 
 


