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

към Договор от 29.11.2016 г.

с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Велико 
Търново, по позиции”, за обособена позиция № 1 „Доставка на контейнери за 
битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 литра”

Днес 2017 г. между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с ЕИК: 000133634, адрес: град Велико 
Търново, пл. „Майка България“ № 2, представлявана от инж. Даниел Панов - Кмет на 
Общината и Даниела Данчева -  Началник на отдел „Бюджет” и отговорно лице по чл. 
13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор 
(ЗФУКПС), наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. „ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД, със седалище и адрес: гр. Враца 3000, ул. „Илинден” 
№ 16, тел: 092/657 022, факс: 092/666 823, e-mail: о ffice@volaeco.com, ЕИК: 106620169, 
идентификационен номер по ДДС: BG 106620169, представлявано от Емил 
Михайлов -  Изпълнителен директор, наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

На основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 26, ал.1 от договор от 29.11.2016 г., и във 
връзка с Уведомление вх. № 5300-13152-1#1/28.04.2017 г. от Емил Михайлов -  
Изпълнителен директор на „ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД, по повод възлагателно писмо 
изх. № 5300-13152-1/25.04.2017 г. от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за невъзможност 
за изпълнение на ангажиментите по договор от 29.11.2016 г. от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради прекратяване на дейността му, страните се споразумяха 
за следното:

1. Страните приемат, че постъпилото в деловодството на Община Велико 
Търново Уведомление вх. № 5300-13152-1#1/28.04.2017 г. от Емил Михайлов -  
Изпълнителен директор на „ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД за невъзможност за изпълнение на 
ангажиментите по договор от 29.11.2016 г. от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представлява 
едностранно прекратяване на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на основание чл. 26, ал.1 от 
договора.

2. На основание чл.4, ал.З, предл. II-ро и чл. 26, ал.1 от договора, гаранцията 
за изпълнение по договора в размер на 2 % от прогнозната стойност без ДДС за 
обособена позиция № 1, а именно 4 490.00 (четири хиляди четиристотин и
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деветдесет и 00 ст.) лева (съгласно чл.4, ал.1 от договора), не се възстановява поради 
липса на изпълнение с оглед заявената с Уведомление вх. № 5300-13152-1#1/28.04.2017 
г. невъзможност за изпълнение на ангажиментите по договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи никакви възнаграждения или други 
плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предвид липсата на изпълнение по сключения договор 
от 29.11.2016 г.

4. Споразумението влиза в сила от датата на подписването му.

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ»/ j
Кмет на Община Търн$во\ у*- /
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ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Даниела Данчева -  Главен счетоводител Община Велико Търнрй?Р*)У 

Съгласували:
Надя Петрова -  Директор на Дирекция „Обществени поръчки“ 

Мирослава Цонева -  Началник отдел „Околна среда“ f

Изготвил и съгласувал:
Николина Ангелова -  Старщ^1е.ксперт в Дирекция „Обществени поръчки“
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