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Приложение № 1
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР №

Днес........... , в гр. София, между:

, ЕИК....................................... , със седалище и адрес
на управление.................................................................. , представлявано от кмета
на Столична община/кмета на район..........................................., наричан за пократко НАЕМОДАТЕЛ
И
.................................................... ЕИК/ЕГН, със седалище и адрес на
управление/постоянен
адрес......................................................................... представлявано
от......................................... в качеството му на............................................ , наричан
за по-кратко НАЕМАТЕЛ,

на основание чл.44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 20а от Закона за задълженията и
договорите, като се взе предвид Решение №....................................... на
Столичния общински съвет и Писмо №.................................. , се споразумяха за
следното:

Чл. 1. (1) НАЕМАТЕЛЯТ заплаща дължимите неплатени наемни вноски
и обезщетения за периода от 01.02.2021 г. до 31.05.2021 г., в размер
на................... лева в срок до 01.12.2021 г.
(2) За периода от 01.02.2021 до 01.12.2021 г. не се начислява лихва за
забава върху вземанията по ал. 1.
(3) За периода след 01.12.2021 г., до окончателно плащане на
задълженията по ал. 1, върху неиздължената сума по настоящото
споразумение се дължи лихва за забава, в размер, определен в съответствие с
договореното между страните в Договор №.......................................

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра - един за класиране в УАСО и се изпраща на адресата на хартиен
носител и чрез АИССОС. Приложенията се сканират.
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Чл. 2. Всички разпоредби на Договор №........................................... остават
непроменени, доколкото не противоречат на настоящето споразумение.
Настоящето споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра и
съдържа..... страници.
НАЕМАТЕЛ:

НАЕМОДАТЕЛ:

ПРЕДСЕДАТЕ

икрв/

За Председател на СОС
......

Заповед за заместване
№СОА^-РД56- #

г.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра - един за класиране в УАСО и се изпраща на адресата на хартиен
носител и чрез АИССОС. Приложенията се сканират.

