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към Договор между Община Велико Търново и „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ 
ЕООД, гр. Варна от 21.12.2018 г., е предмет: „Избор на доставчик на електрическа 
енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Велико 
Търново“

Д н ес,............................... 2019 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 Община Велико Търново, наричан за 
краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева - Главен счетоводител в Община Велико 
Търново и лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в 
публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна 
и
2. „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна, ул. „Владислав 
Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, Кула Г, тел: 052/577 109, факс: 052/577 340, 0885 
028 833, e-mail: • market@energo-pro.bg, лице за контакт: Весела Вачкова, ЕИК: 
131512672, представлявано управителите от Боян Кършаков, Яна Димитрова и Пламен 
Стефанов - управители (от всеки двама от управителите заедно), наричано за краткост 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от 
тях поотделно „Страна“)

се подписа настоящото Допълнително споразумение на основание чл.20а от ЗЗД, на 
основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и на основание чл. 19 от договора, и във връзка 
писмо с изх. № K-EPRES-2141/09.09.2019 г. от „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ 
ЕООД, гр. Варна, Становище № 80-648-28/04.09.2019 г. от инж. Николай Петков - 
Главен експерт „Кабелни мрежи и улично осветление“ в отдел „Техническа 
инфраструктура“, дирекция СУТ, във връзка с получено писмо с вх. № 5300 - 22403 - 
1/15.08.2019 г. от „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна, за следното:

Чл. 1 Страните се споразумяха да изменят и допълнят сключения между тях договор, 
съгласно разпоредбите на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 2 Разпоредбата на чл. 3 (1) от Договора се изменя, както следва:

БИЛО:
Чл. 4. (1) Цена за доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия за ниско 
напрежение е както следва:
- цена 86.88 (осемдесет и лева и 88 ст.) лева/MWh без ДДС
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СТАВА:
Чл. 4. (1) Цена за доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия за ниско 
напрежение е както следва:
- цена 96.72 (деветдесет и шест лева и 72 ст.) лева/MWh без ДДС

Чл. 3 На основание чл. 116, ал. 2 от ЗОП, всички плащания за изпълнението на договора 
чрез допълнителното споразумение в продължения срок не могат да надхвърлят 50 на 
сто от стойността му преди изменението.

Чл. 4 Промяната влиза в сила считано от 01.08.2019 г.

Чл. 5 Всички останали условия по договора остават непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение се състави в два еднообразни в съдържанието 
си екземпляра по « лраните.
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Даниела Данчева

Съгласуван с:

Надя Петрова 
Директор Дире

Инж. Динко Кечев: 
Директор дирекция

инж. Никряйи Петков: 
Главен експерт в отдел:л Т ^д и р екц и я  СУТ 
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Изготвил и съгласувал:
Грета Маринова ,v -
Юрисконсулт в дирекция' ОП/,
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