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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

Днес г. в град Велико Търново, на основание чл. 14, ал. 2 от договор от 02.11.2014 
г., между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", с адрес: град 
Велико Търново, пл. "Майка България" №2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от 
инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на Общината, от една страна, 

2. ОБЕДИНЕНИЕ „РИСАЙКЛИНГ КОНСУЛТ", ЕИК 176793334, наричано по-долу 
"ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес: град София, ул. "Карамфил" № 44, офис № 4, 
представлявано от Гергана Атанасова Коджабашева-Катранджиева, от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО: 

Чл. 1 Страните се споразумяват чл. 4, ал. 1, т.2 и ал. 3 да се изменят както следва: 

Било: Шест равни междинни плащания всяко в размер на 15% (петнадесет процента) от цената 
по договора след изтичането на всеки тримесечен период от изпълнението на дейностите по 
договора, платими в срок от 10 (десет) работни дни след одобряването от Възложителя на 
представения от Изпълнителя междинен доклад за съответния тримесечен период, и 
представяне на надлежно оформена фактура. От всяко междинно плащане се удържа 1/7 част 
от направеното авансово плащане. От междинните плащания могат да се приспадат суми за 
начислени неустойки, в случай че има такива. 

Става: Шест равни междинни плащания всяко в размер на 15% (петнадесет процента) от 
цената по договора след изтичането на всеки месец от изпълнението на дейностите по 
договора, платими в срок от 10 (десет) работни дни след одобряването от Възложителя на 
представения от Изпълнителя междинен доклад за съответния отчетен период, и представяне 
на надлежно оформена фактура. От всяко междинно плащане се удържа 1/7 част от 
направеното авансово плащане. От междинните плащания могат да се приспадат суми за 
начислени неустойки, в случай че има такива. 

Било: Първото междинно плащане по ал. 2, т.2 се извършва след изтичане на първия 
тримесечен период и отчитане на изпълнението съгласно настоящия договор. За първи 
тримесечен период се счита периодът с начало датата на получаването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
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писмено уведомление за започване на изпълнението на настоящия договор, отправено от 
Възложителя, и продължителност 3 (три) месеца. 

Става: Първото междинно плащане по ал. 2, т.2 се извършва след изтичане на първия месец и 
отчитане на изпълнението съгласно настоящия договор. За първи месец се счита периодът с 
начало датата на получаването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено уведомление за започване на 
изпълнението на настоящия договор, отправено от Възложителя, и продължителност тридесет 
календарни дни. 

Останалите клаузи на договора остават същите. 

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра, по един за 
всяка от страните. 

Десислава Йонкова; 
Директор на дирекция ,JПравна " 

Зорница Кънчева 
Началник на отдел ОС, 

Димитрина Благоева 
Юрист на проекта* 

Ана Тодорова:-
Финансист на проекта 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Инж.ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Община Велико JJffiyibeo 

Даниела Данчева 
Началник отдел J^er65fceni" 

Съгласуван с: 

ИЗПЪЛЦЮТЛ: 
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