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Допълнително споразумение № 2 към 

Д О Г О В О Р 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на банкови услуги на 

ДП „Български спортен тотализатор“, по обособена позиция IIІ: „Предоставяне на 

финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от втора резервна кредитна 

институция (банка)“ 

 

 

Днес, 21.02.2018 г., в гр. София между: 

 

Държавно предприятие “Български спортен тотализатор” със седалище и адрес на 

управление в гр. София – п.к. 1618, Столична община, район Красно село, ул. „Хайдушко 

изворче” № 28, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 

202766380, представлявано от ДАМЯН ДАМЯНОВ – Изпълнителен директор, назначен със 

Заповед № РД-09-16/13.01.2016 г. на Министъра на младежта и спорта и СВЕТЛА 

НИКОЛОВА – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ДП 

БСТ” от една страна  

и  

„Централна кооперативна банка“АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

п.к.1086, бул. „Цариградско шосе“ № 87, ЕИК: 831447150, представлявано от АЛЕКСАНДЪР 

ПОПОВ, в качеството му на Директор на Дирекция „Институционално банкиране“ и 

пълномощник на законните представители на „Централна кооперативна банка“ АД по силата 

на пълномощно с рег. № 1093/28.04.2017 г. по описа на Анета Микова, нотариус в район РС 

София с рег. № 127 на Нотариалната камара, наричано за краткост по-долу 

“ИЗПЪЛНИТЕЛ/ЦКБ”, от друга страна, 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“),  

се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 144/26.07.2017 г., на 

основание чл. 116, ал. 1, т. 6 ЗОП, с оглед Писмо вх. № 02-01-169/31.01.2018 г. от г-н 

Александър Попов, представляващ Изпълнителя и предвид Докладна записка вх. № 01-04-

230/12.02.2018 г. на директор Дирекция Правна и обществени поръчки при ЦУ на ДП БСТ и 

Главния счетоводител на ДП БСТ, въз основа на което страните се споразумяха за следното: 

  

т. 1. Считано от 01.12.2017 г. и за целия срок на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще ползва 

услугата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ „Приемане на ценна пратка, доставена от инкасова фирма за 

изброяване и вноска по сметка на други клиенти”, при единична цена от 0.50 лева /петдесет 

стотинки/ с включен ДДС. 
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т. 2. Тъй като за периода 01.12.2017 г. – 23.02.2018 г., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е събрал от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в размер на 41 683.20 лева /четиридесет и една хиляди шестстотин 

осемдесет и три лева и двадесет стотинки/ с ДДС, за предоставената му услуга „Приемане на 

ценна пратка, доставена от инкасова фирма за изброяване и вноска по сметка на други 

клиенти” - като същата е калкулирана при единична цена от 3.60 /три лева и шестдесет 

стотинки/ с ДДС, а съобразно уговореното в т. 1, дължимата за тази услуга сума възлиза на 

5 798.00 лева /пет хиляди седемстотин деветдесет и осем лева./ с ДДС, то разликата между 

събраната сума и подлежащата на събиране – 35 885.20 лева /тридесет и пет хиляди 

осемстотин осемдесет и пет лева и двадесет стотинки/ с ДДС, е недължима от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и поради това подлежи на възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

т. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 31.03.2018 г., да възстанови по сметката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /IBAN: BG 17 CECB 9790 1074 2643 04/, сума в размер на 35 885.20 лева 

/тридесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и пет лева и двадесет стотинки/ с ДДС, 

представляваща разлика между събраната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума за предоставяне на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на услугата „Приемане на ценна пратка, доставена от инкасова фирма за 

изброяване и вноска по сметка на други клиенти” за периода 01.12.2017 г. – 23.02.2018 г. и 

договорената такава с настоящото споразумение, в т. 1.  

 

Настоящото допълнително споразумение се изготви и състави в три еднакви оригинала, на 

български език – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; същото става 

неразделна част от Договор № 144/26.07.2017 г., сключен между същите страни, който в 

останалата си част остава непроменен и в сила. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 

 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/             /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

………………………………......                         ...............................................  

ДАМЯН ДАМЯНОВ                       АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ                                         

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР               ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ   

„ИНСТИТУЦИОНАЛНО БАНКИРАНЕ”    

И ПЪЛНОМОЩНИК НА ЗАКОННИТЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА „ЦЕНТРАЛНА 

КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД 
 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/                                       

…………………………………….. 

СВЕТЛА НИКОЛОВА 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 


