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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

към договор от 22.03.2013 г. 

 

Днес, ………………., в гр. София, между: 

А. "ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ" АД, гр. София, вписано в търговския регистър с ЕИК: 

175308436, със седалище и адрес на управление в град София 1000, район „Средец”, ул. 

„Кузман Шапкарев“ №4, представлявано от Изпълнителния директор …………….. от една 

страна, наричано по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и 

 Б. "АГРОМЕНИДЖМЪНТ" ООД, гр. София, вписано в търговския регистър с ЕИК: 

202456719, със седалище и адрес на управление в град София 1000, район „Средец”, ул. 

„Кузман Шапкарев“ №4  представлявано от Управителя Георги Стоянов Георгиев, от друга 

страна, наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“, 

 

на основание решение на Общо събрание на акционерите на "ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ"АД, 

прието на  ……… год. 

  

се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор от 22.03.2013 год. 

(„Договора“) и Допълнително споразумение от 30.04.2013 г. към Договора. 

 

Страните се договориха за следното: 

 

I. Приемат следните промени в Договора: 

1. т. 3.1, буква „г“ от Договора се променя, както следва: 

„г) организира, от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, плащания във връзка с 

извършените сделки по покупка на недвижими имоти, както и получаването на 

първоначална вноска /самоучастие/ и лизинговите вноски от земеделците-

лизингополучатели“ 

2. т. 3.1, буква „д“ от Договора се променя, както следва: 

„д) съхранява документите за собственост и договорите за лизинг на придобитите 

недвижими имоти, както и нотариалните актове по прехвърляне собствеността на 

изплатените от лизингополучателите имоти до комплектуването на съответните 

досиета по сделките, след което ги предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“ 

3. В т. 4 от Договора се създава нова т. 4.1.4, както следва: 

„4.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при продажба на 

имотите, за които има неплащане от страна на съответния лизингополучател, 

включително, но не само чрез издаване на съответните пълномощни и предоставяне на 

протоколи от Съвета на директорите във връзка с осъществяването на сделките.“ 

4. Раздел III. „Възнаграждение“ от Договора се променя както следва: 

 

„ІІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

9. За изпълнение на услугите по т. 1.1., б. “А”, б. „Б”, б. “Г”, б. “Д”, б. „Е” от Договора: 

9.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение на база на реално 

инвестираните средства (независимо от произхода им – капитал, заем или др.). 

Възнаграждението е дължимо  за тримесечие, както следва: 

а) при инвестирани средства до 10 млн. лева – 0.25% от инвестираните средства; 

б) при инвестирани средства между 10 и 20 млн. лева – 25 000 лева + 0.1875% от 

горницата на инвестираните средства над 10 млн.; 

в) при инвестирани средства над 20 млн. лева – 43 750 лева + 0.125% от горницата от 

инвестираните средства над 20 млн. 

9.1.2. Възнаграждението по т. 9.1.1. се начислява към края на всяко изминало тримесечие 

/съответно към 31 Март; 30 Юни; 30 Септември; 31 Декември/ през годината.  Базата за 
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изчисляване на размерът на възнаграждението е: размерът на инвестираните средства 

към последната дата на съответното тримесечие.  

Под инвестирани средства се разбира общата сума от: 

- вземанията по главници по договорите за финансов лизинг –  

 - вземанията по главници по предоставени оборотни кредити. 

Дължимото възнаграждение не включва ДДС.  

9.2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ годишно възнаграждение обвързано с 

постигнатата годишна доходност (success fee). То е дължимо при условие, че 

реализираната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ печалба преди данъци през съответната финансова 

година е над 5 % (пет процента) в съотношение с основния капитал. 

Размерът на годишното възнаграждение е 20% (двадесет процента) от  постигната 

печалба преди данъци на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от частта й над 5%-те (петте процента)  за 

съответната година.  

При постигната доходност от възложителя под 5%, възнаграждение по тази точка не 

се дължи.  

9.2.2. Допълнително възнаграждение (success fee) по т.9.2.1. се начислява към края на 

всяка финансова година. Дължимото възнаграждение не включва ДДС. След заверка на 

годишния финансов отчет от избрания от Общото събрание на акционерите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ одитор и приемането му от ОСА, ако има констатирана разлика между 

вече изчисленото и отговарящото на заверения финансов отчет  възнаграждение, 

разликата се компенсира, независимо от посоката.  

9.3.1. Срокове за плащане на възнаграждението: 

а) Дължимото възнаграждение по т.9.1.1. се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 

(десет) дни след изтичане на съответния тримесечен период и след представяне на 

фактура, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка; 

б) Дължимото възнаграждение по т.9.2.1. се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 20 

(двадесет) дни след изтичане на съответната финансова година  и  представяне на 

фактура,по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка. В случай на корекции на 

дължимото възнаграждение въз основа на одитирания финансов отчет, то плащането 

или възстановяването на сумата се дължи в двадесет дневен срок от датата на 

одиторската заверка 

9.3.2. Задължението за плащане се счита изпълнено в момента на заверяване на 

банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с дължимата сума.“ 

 

II. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване 

и се прилага включително и за възнаграждението, дължимо за първото тримесечие на 2014 

г. 

 

III. Всички останали клаузи по Договора от 22.03.2013 г. остават в сила. 

 

Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от Договора и се сключи в два 

еднообразни екземпляра с еднаква сила – по един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛ: за ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

_________________ 

 

 

_________________ 

  

 


