ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
г.
към Договор № РД 51-27/12.09.2017 г. с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за
превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и
чужбина ” обособена позиция № 1 „ Осигуряване на самолетни билети за полети до
Брюксел ”

2018 г., в гр. София, между

Днес,

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), с адрес: гр. София,
бул. „Христо Ботев“ № 55, ЕИК 831909905, представлявано от Румен Порожанов министър на земеделието, храните и горите и от Капка Алексиева - началник на отдел
„Счетоводство“ в дирекция „Финансово управление“ на МЗХГ, наричано за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
„България ЕР-Посока“ ДЗЗД, с партньори „България ЕР“ АД и „Посока Ком“
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к 1540, общ. Столична, район
Слатина, Аерогара София, е ЕИК 176990100, представлявано от Бистра Цветкова
Маринкова, в качеството и на управител на обединението и прокурист на „България
ЕР“ АД, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП и във връзка е писмо е вх. № 704569/17.11.17 г. се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:
I.

В Договор № РД 51-27/12.09.2017 г. е предмет: „Осигуряване на самолетни

билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната
и чужбина” обособена позиция № 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до
Брюксел” (Договора) се прави следното изменение:
В чл. 11 от Договора ал. 1 се изменя така:
„(1) Всички плащания по този договор се извършват в лева чрез банков превод по
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: Българска банка за развитие АД
Банкова сметка: IB AN BG 84 NAS В 9620 1010 8413 01
Банков код: ВIC NASB BGSF“
II. Всички останали клаузи на Договора остават непроменени и запазват
действието си.

III.

Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му

представлява неразделна част от подписания между страните Договор.
Настоящото споразумение се състави и се подписа в три еднообразни екземпляри
два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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РУМЕН ПОРОЖАНОВ,

БИСТРА МАРИНКОВА

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
,БЪЛГАРИЯ ЕР-ПОСО^А“ ДЗЗ,

КАПКА АЛЕКСЙЕВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
„СЧЕТОВОДСТВО“

