
Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О  С П О Р А З У М Е Н И Е

На основание чл. 116, ал.1, т.5 от 3011 
и във връзка с постъпила докладна записка от Началник на отдел „Околна среда'" в 

Община Велико Търново с № 80-228-12/16.02.2018 г.

към договор от дата 12.12.2017 г. с предмет: „Разработване на предпроектно 
проучване за реализиране на мерки за подобряване на качеството на атмосферния 
въздух в Община Велико Търново"4

дО»
Днес ... У.Т..........2018 г. в град Велико Търново между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, със седалище и адрес на управление: град 
Велико Търново, пл. „Майка България" №2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана 
от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ, в качеството му на Кмет на Общината, наричан за краткост 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева -  главен счетоводител Община Велико Търново 
и лице ио чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в 
публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

И

2. „ЕКО ЛОГИСТИК А” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 
София 1618, р-н Витоша, бул. „България" №110, блок В, ет. 1, офис №4, тел: 
0887516812, e-mail: ekologistica.eu@gmail.com, с ЕИК: 201014089, представлявано 
заедно и поотделно от Гергана Коджебашева -  Катранджиева и Евгения Андреевска - 
Джамбазова, в качеството им на управители, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 
от друга страна,

се подписа настоящото допълнително споразумение на основание чл.116. ал.1, т.5 от 
ЗОП като страните постигнаха съгласие да променят и допълнят сключеният 
между тях договор и да сключат това Допълнително споразумение за следното:

Чл. 1 Страните се споразумяха да променят Раздел ЦЕНА, РЕД И 
СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ, чл.8 (а), както следва:

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, 
както следва:
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БИЛО: (а) авансово плащане в размер на 30% (тридесет на сто) от Цената -  в 
срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на влизане в сила;

СТАВА: (а) авансово плащане в размер на 30% (тридесет на сто) от Цената -  в 
срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на представяне на фактура;

Чл. 2 Всички останали условия по договора остават непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение се състави в два еднообразни 
екземпляра и е неразделна/Ц ст от Договора за ..Разработване на предпроектно 
проучване за реализиране ма мерки за подобряване на качеството на атмосферния 
въздух в Община Велико Тт/рно®£?

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
Кмет на Община Велико/Гърн^р}^^

Даниела Данчева^
Главен счетоводител Община Велико Търново

Съгласували:

Надя Петрова 
Директор на дирек] ОП

инж. Динко Кечев 
Директор на д и р е к ц и ^ ^ ^

ЗорницаТ€€нчева-Миладинов 
Началник на отдел „Околна с

Явор Иванов
Юрисконсулт в дирекция ОП
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




