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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 

към Договор за възлагане на обществена поръчка от 06.11.2014 г. 

Днес, 10.12.2014 год., в гр. Мъглиж, между 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗАРЯ - 1905 г.'\ БУЛСТАТ 000806116, със седалище 
и адрес на управление е. Тулово, ул."Роза" №42, представлявано от Гергана Димитрова 
- Председател на настоятелството, от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

„ПРОМАКС" ЕООД, със седалище и адрес на управление: обл. Стара Загора, 
общ. Мъглиж, гр. Мъглиж, ул. „Ген. Гурко" № 57, ЕИК 123125416, регистрирано в 
Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от Йонко Стефанов 
Иванов - Управител, 

Се сключи настоящото допълнително споразумение за: 

Чл. 1. Страните заявяват, че прекратяват сключеният между тях на 06.11.2014 г. 
Договор за възлагане на обществена поръчка на основание Раздел XVIII т.18.4., т. 2/ от 
договора и всички въпроси между тях са напълно уредени, като никоя от тях няма 
претенции към другата страна за заплащане, на каквито и да било възнаграждения, 
неустойки и други. 

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от момента на 
подписването му. Същото се подписа в три екземпляра - едни за Изпълнителя 
и два за Възложителя. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт на Народно читалище „Заря-1905" с.. Тулово, община Мъглиж" в 
изпълнение, на договор №24/322/00758/23.07.2014 г. финансиран по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" 
ом Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРС.Р% подкрепена ат Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските, райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от НЧ „ Заря 

1005 г." с. Tv.'ioeo, община Мъглиж и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган. 
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