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ДОПЪЛНИТЕЛНО  СПОРАЗУМЕНИЕ 

№66-Д/04.06.2021 г. 

 

Днес, 04.06.2021 год. в гр.Ракитово на основание чл.21 от Договор №66-Д/05.05.2021 г.  за 

покупко-продажба на действително добити количества дървесина от временен склад от 

обект №2163 с отдели/подотдел 17 а,79 з, 85 и, 86 д, 86 ж, във връзка с вх. Заявление 

№1275/02.06.2021 г. от “Кос хол-1” ЕООД,  се сключи настоящото споразумение между: 

 

     1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО”,  ЕИК по 

БУЛСТАТ:2016195800420;  ИНД №BG 201619580, седалище и адрес на управление: гр. 

Ракитово, ул. Ал. Стамболийски №2, представлявано от инж. Муса Али (Директор) и 

Марияна Велева (Главен счетоводител), наричано за краткост  ПРОДАВАЧ, от една 

страна 

И 

2. “Кос хол-1” ЕООД, с ЕИК 202325247, седалище и адрес на управление – 

област Пазарджик, гр. Костандово, п.к. 4644, бул./ул. Индустриална зона № 1, 

представлявано от Георги Костадинов Холянов – управител, наричано за краткост 

КУПУВАЧ. 
 

            СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

1. Да се удължи срокът на Договор №66-Д/05.05.2021 г. до 03.07.2021 год., поради 

невъзможност за извозване на цялото количество дървесина, но не по-късно от срока за 

освидетелстване на сечищата.  

 

2. Всички останали разпоредби в действащия между страните Договор №66-

Д/05.05.2021г. за покупко-продажба на действително добити количества дървесина от 

временен склад от обект №2163 с отдели/подотдел 17 а,79 з, 85 и, 86 д, 86 ж, остават 

непроменени за срока на неговото изпълнение. 

 

Неразделна част от настоящото споразумение е входирано заявление с вх. 

№1275/02.06.2021г. 

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – два броя за 

Продавача и един брой за Купувача. 

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

                                                                                                  /”Балджиев 78” ЕООД /                                            

1.Директор  ТП  ДГС: ......../*п/................. 

                        /инж.Муса Али/ 

2.Гл.счетоводител:........./*п/.................                                       

                                    /М.Велева/ 
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС)2016/679) 
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