
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 
КЪМ ДОГОВОР № 3 / 21.01.2021 г.

Днес, 3/?:. 4A. /АФА4, в гр. Варна, между:

1 .ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -  Варна, със седалище и адрес на управление: град 

Варна, пл. „Независимост,, № 2, ет. 3, с ЕИК:1218173091373 и ИН по ДДС: BG 121817309, 
представлявана3а/!Ичен на основание нл. 37 от 3 0 П Административен ръководител — окръжен 

прокурор, наричана ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и

2. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, със седалище и адрес на управление: 

гр.София, ул.“ Янко Забунов“ бл.50, вх.Б, ап.72, ЕИК 131481248, с ИН цо ДДС 

BG131481248 представлявано от Заличен на основание чл. 37 от ЗОПО по-долу за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

Като взеха предвид, че сградите, използвани от Окръжна прокуратура -  Варна са 
собственост и/или предоставени за ползване на Висшия съдебен съвет, в чиято процедура 

по ЗОП са включени тези обекти и по която за изпълнител е избран „Енерджи Маркет 

Глобал“ ООД, необходимостта от продължаване изпълнението на договор № 3/21.01.2021 

г. е отпаднала, поради което се сключи настоящото споразумение за следното:

Чл. 1. Договор № 3/ 21.01.2021 г. се прекратява по взаимно съгласие на основание 

чл. 10.2.1 от договора.

Чл. 2. Възложителят се задължава да заплати последната издадена фактура за 

доставка на електрическа енергия, издадена съгласно договора.

Чл. 3 (1). Възложителят ще върне представената при сключване на договора 

гаранция за изпълнение в срок до 7 /седем/ работни дни, считано от датата на 

прекратяване на договора.

(2) Сумата в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/ ще бъде възстановена по 

следната сметка на Изпълнителя:

Титулар: „Енерджи Маркет Глобал“ OOJ 

Bai
Заличено на основание чл. 73 от ДОПК

^ТХтраните нямат претенции за неустойки във връзка с прекратяването на 

01.2021 г.

;ото споразумение влиза в сила от 01.12.2021 г.
з основание чл. 37 от ЗОП, 

във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)



Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра 
-  по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕ

АД
Ш
ва

/ю

Заличен на ссновзние чл. 37 от ЗОП, 
във връзка с чл. 4, т*1 от Регламент (ЕС) 
2016/679

L-

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличен на основание чл. 37 от ЗОП,
{  във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) j> 
Ч'" '- 2016/679

ГЛ.СЧ1

Л ЛА------ --------------
Заличен на основание чл. 37 от ЗОЛ, 
във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 
2016/679

) ----------------J U L V / V T M

Зо и ' г.

С1
ш Заличен на основание чл. 37 от ЗОП, 

във връзка счл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)
/Б< 2016/679


