
Европейски съюз 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.' 

Решения за 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2 
Към Договор № DIR -5112122-С013-08/02.12.2014г. с предмет: „Предоставяне на техническа 

помош: за управлението на проект "Изграждане на Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Велико Търново" 

Днес 2015 г. в град Велико Търново, на основание чл. 14 от Договор от 02.12.2014 
г. и Допълнително спораззпмение към него, 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, 

и 

2. ОБЕДИНЕНИЕ „РИСАЙКЛИНГ КОНСУЛТ", ЕИК 176793334, наричано по-долу 
"ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалиш;е и адрес: град София, ул. "Карамфил" № 44, офис №4, 
представлявано от Гергана Атанасова Коджабашева - Катрандижева, от друга страна, и след 
като взеха в предвид, че 

Между страните е сключен договор № DIR -5112122-С013-08/02.12.2014г., след 
провеждане на обп];ествена поръчка за избор на изпълнител с предмет: „Предоставяне на 
техническа номощ за управлението на проект "Изграждане па Регионална система за 
управление на отпадъците в регион Велико Търново", изменен с допълнително 
споразумение № 1 от 05.12.2014 г. в частта му относно чл. 4, ал.2, т.2 и ал.З от него. 

С допълнително споразз^ение № 1 към Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
DIR -5112122-С013/15.01.2014г., е променен срока за изпълнение на дейностите по договора 
за безвъзмездна финансова помощ, а именно - до 31.10.2015 г. 

Предвид необходимостта изпълнението на всички предвидени услзти, в т.ч. и по 
договор № DIR -5112122-С013-08/02.12.2014г., да бъдат изпълнени до окончателно 
завършване на проекта 

СЕ СКЛЮЧИ ДОПЪЖИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО: 

Член 1. Страните се споразумяват Чл.З, ал. 1 и ал. 2 от договора да се изменят както следва: 

Чл.З, ал. 1 

^ Ре< 

Национална 
Стратегическа 

Референтна рамка 
2007-2013 

Проектът е за финансиране от Европейския фонд за 
регионално развитие и от държавния бюджет на 
Република България чрез Оперативна програма 
"Околна среда 2007-2013 г." 
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Било; Съгласно чл. 5, ал.1 от договор за безвъзмездна финансова помогц DIR -5112122-С013 
от дата 15.01.2014г. с МОСВ всички дейности, включени в одобреното за финансиране 
проектно предложение трябва да бъдат изпълнени за срок от 18 месеца, считано от датата на 
влизане в сила на ДБФП, т.е до 15.07.2015г. 

Става: Съгласно чл. 5, ал.1 от договор за безвъзмездна финансова помощ DIR -5112122-
С013 от дата 15.01.2014г. с МОСВ всички дейности, включени в одобреното за финансиране 
проектно предложение трябва да бъдат изпълнени за срок от 18 месеца, считано от датата на 
влизане в сила на ДБФП, т.е до до 30Л0.2015г. 

Чл.З, ал. 2 
Било; Датата 15.07.2015г. е прогнозна, определена на база прогнозен график за реализиране 
на дейностите по проекта и чл. 5, ал.1 от договор за безвъзмездна финансова помощ DIR -
5112122-С013 от дата 15.01.2014г. с МОСВ. Същата е възможно да бъде актуализирана при 
възникване на обстоятелства, изискващи спиране на сроковете по проекта, съгласно ДБФП. 

Става; Датата 30.10.2015г. е прогнозна, определена на база прогнозен график за реализиране 
на дейностите по проекта и чл. 5, ал.1 от договор за безвъзмездна финансова помощ DIR -
5112122-С013 от дата 15.01.2014г. с МОСВ и Допълнителното сноразумение към него. 
Същата е възможно да бъде актуализирана при възникване на обстоятелства, изискващи 
спиране на сроковете по проекта, съгласно ДБФП и споразумението към него. 

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

Чл.4, ал. 2, т.2 

Било: 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. 

Става: Шест равни междинни плащания всяко в размер на 15% (петнадесет процента) от 
цената по договора, след изтичането на всеки отчетен 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 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. 
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Чл.4, ал. 3 

Било: 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 пол}^аването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено з^едомление за започване на 
изпълнението на настоящия договор, отправено от Възложителя и продължителност тридесет 
календарни дни. 

Става: Първото междинно плащане по ал.2, т.2 се извършва след изтичане на първия месец и 
очитане на изпълнението съгласно настояпщя договор. За първи месец се счита периодът с 
начало датата на получаването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено уведомление за започване на 
изпълнението на настояпщя договор, отправено от Възложителя и продължителност тридесет 
календарни дни. Следващите междинни плащания ще се извърша след изтичането на 
всеки двумесечен отчетен период, следващ първото междинно плащане от изпълнението 
на договора. 

Останалите клаузи от Договора Лстават дъщите. 

Настоящото споразумение се /състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 
страните и е неразделна част от Дод^овор DIR -5112122-С013-08/02.12.2014г. 

Л 
; 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: изпълщшгщ^ч, { 

ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ ^ 
Кмет на Община ВеликоД^ьрн^во 

Даниела Данчева, 
Началник отдел-^^юджет" 

Съгласуван с: 

Десислава Й о н к о ^ 
Директор на дирекция "Правна" 

Зорница Кънчева: 
Началник на отдел ОС 

Димитрина Благсйваг-" 
Юрист по проекта 

Ана Тодорова 
Финансист по пр|оекта 
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