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договор от 16.07.2015 г. с предмет: „Изграждане на нови детски площадки, 
основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито и 
осъществяване на дейности по поддръжка и контрол по обособени позиции: 
Обособена позиция 2: “Осъществяване на дейности по поддръжка на 
площадките за игра, поддържане на паркова мебел”.

Днес 2019 г. в град Велико Търново между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БУЛСТАТ 000133634, с адрес: град 
Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
-  Кмет на Общината, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева -  Главен 
счетоводител Община Велико Търново и отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона 
за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

и

2. „ПЪТСТРОЙ 2001” ООД, ЕИК: 104544573, наричано по-долу
„ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и адрес: област Велико Търново, гр. Велико Търново, 
п.к. 5000, ул. „Освобождение” № 33, вх. А, тел: 0888/310 925, факс: 062/634407, 
представлявано от Румен Йорданов Иванов, в качеството му на управител, от друга 
страна,

На основание чл. 11,ал.5 от сключения договор, съгласно който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава ако настъпят обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява 
задълженията си, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с 
цел прекратяване на договора и на основание чл. 32,ал.5 от същия договор, във връзка с 
постъпило заявление с вх. № 5300-1470-1/20.06.2019 г. от Румен Иванов -  управител на 
„ПЪТСТРОЙ 2001” ООД и като се вземе предвид докладна записка с вх. № 80-228-30/ 
20.06.2019 г. от Зорница Кънчева - Началник отдел ОС, страните се споразумяха за 
следното:

Чл. 1. На основание чл. 32,ал.5 от договора, същият се прекратява съгласно 
едностранно изразено волеизявление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с постъпило заявление 
от негова страна.

Чл. 2. Договорът се счита за прекратен от датата на подписване на настоящото 
писмено споразумение.



Чл. 3. При прекратяването на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за 
изпълнение на договора за Обособена позиция 2 в размер на 2 000.00 (две хиляди лв.) лв.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни в 
съдържанието си екземпляра по един за всяка от страните.
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