
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

по Договор между Община Велико Търново и “ГРИЙН ФОРЕСТ 2016“ ООД, гр. Велико 
Търново от 15.05.2019 г., с предмет: “Доставка и монтаж на павилиони” по проект 
„Ра1г0еа1 - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти 
в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за 
трансгранично сътрудничество И^ТЕЯКЕС У-А Румъния-България 2014-2020г. 
Проектен код: 16.4.2.106, е-МБ код: КОВС204

Днес, ........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 Общината, наричан за краткост 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева - Главен счетоводител 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,

2. „ГРИЙН ФОРЕСТ 2016“ ООД, гр. Велико Търново, със седалище и адрес на 
управление: гр. Велико Търново, ул. „Тодор Балина“ № 25, тел. 0888 798 532, e-mail: 
pellet_vt@abv.bg, лице за контакт: Павлин Костадинов, с ЕИК/БУЛСТАТ: 204023831, 
представлявано от Павлин Костадинов и Мартин Костадинов (управители) - заедно и 
поотделно, наричан 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. 184, ал.1 от 30П и чл. 116, ал.1, т. 7 от ЗОП, и на основание чл. 34 от 
договора, и във връзка с получено писмо с вх. № 53-2424-4/20.05.2019 г. от изпълнителя 
за отказ от аванс, 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. 4 (2) от Договора се изменя, както следва:
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БИЛО: Чл. 4. (2) Срокът за доставка на 38 броя павилиони е 14 (четиринадесет) дни от 
дата на получаване на аванса, като доставката се извършва в посочено от Възложителя 
място на територията на гр. Велико Търново, в разглобен вид с оглед възможността за 
съхранение в по-малко по обем пространство.

СТАВА: Чл. 4. (2) Срокът за доставка на 38 броя павилиони е 14 (четиринадесет) дни от 
получаване на възлагателно писмо, като доставката се извършва в посочено от 
Възложителя място на територията на гр. Велико Търново, в разглобен вид с оглед 
възможността за съхранение в по-малко по обем пространство.

Чл. 3 Разпоредбата на чл. 7 от договора се изменя, както следва:

БИЛО: Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор както

1. 50 % от стойността - авансово (предложение за аванс не повече от 50 % 
(петдесет процента) от сумата по чл. 6, ал. 1. Авансът се превежда до 30 дневен срок след 
представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура и представена гаранция за авансово 
предоставени средства. Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по 
избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право 
да промени формата на представената от него гаранция за аванс, съгласно разрешените 
форми в ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно. 
Стойността на аванса се удържа пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, 
която обезпечава авансово предоставените средства е за размера на тези средства 
/предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на 
аванса. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за 
възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните 
задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по гаранцията за авансово предоставени 
средства. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови гаранция, предоставена за обезпечаване на 
авансово плащане, дължи възстановяване на аванса в размер на неусвоената част в 
писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и/или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ го удължава от 
дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и/или упражнява правата на гаранцията за 
изпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да приложи повече от един от посочените способи 
до възстановяване на неусвоената част от аванса.

2. междинни плащания според степента на изпълнение на обема работа;
3. 5 % (пет процента - окончателно плащане) от сумата по чл. 6, ал. 1 след 

демонтажа на павилионите и транспортирането им до посоченото от Възложителя място,

следва:
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подписване на протокол без забележки и представяне на оригинал на фактура за 
стойността.

СТАВА: Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор както 
следва:

1. междинни плащания според степента на изпълнение на обема работа;
2. 5 % (пет процента - окончателно плащане) от сумата по чл. 6, ал. 1 след

демонтажа на павилионите и транспортирането им до посоченото от Възложителя място, 
подписване на протокол без забележки и представяне на оригинал на фактура за 
стойността.

Чл. 4 Всички останали условия по договора остават непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение се състави в два еднообразни в 
съдържанието си екземпляра по един за всяка от страните.

За кмет:
Снежана ЙДаневаОДванова - Зам.-кмет "Финанси"
в Община Велико (Тз 'РНЬвр ; I
(съгласно Зопов?д'№ РД 22 -/763! 13.05.2019 г.)

Даниела Данчева
Главен счетоводител*??^ 
Община Велико Търново

Съгласуван с:

Надя Петрова
Директор Дирекци|кОП

Павел Христов
Ръководиъ&ггТфвбкт х

Изготвил и съгласувал: 
Грета Маринова
Юрисконсулт в дирекция ОП
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