
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към

договор от 18.08.2009 г. с предмет: „СМР по изграждане на Православен храм 
„Възкресение Христово“ и параклис „Свети Георги Победоносец“, гр. Велико

Търново“

Днес ..?.С? ..:1 Р .;... 2017 г. в гр. Велико Търново между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕИК 000133634, със седалище и адрес на 
управление: гр. Велико Търново, пл. „Майка България" № 2, представлявано от инж. 
Даниел Панов, в качеството му на Кмет на Община Велико Търново и Даниела Данчева 
-  Гл. счетоводител Община Велико Търново, лице по чл.13, ал.З, т.З от ЗФУКПС, 
наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и

2. „ИЛСТРОЙ“ ООД, гр. Велико Търново, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,
със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. „Беляковско шосе“ № 1, тел: 062/630044, 
ЕИК 104583786, представлявано от Цветелина Илиева -  Управител и Илия Илиев -  
Управител, заедно и поотделно, от друга страна

На основание чл. 28, ал. 2, т. 1 от горецитирания договор, и във връзка с 
приключени действия по актуване, фактуриране и заплащане на извършените 
СМР, 

страните постигнаха съгласие да сключат НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО 
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1. На основание чл. 28, ал. 2, т. 1 от сключения между страните договор от 
18.08.2009 г. за извършване на СМР по изграждане на Православен храм „Възкресение 
Христово“ и параклис „Свети Георги Победоносец“, гр. Велико Търново, същият се 
прекратява по взаимно съгласие.

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

Член 3. При прекратяването страните не си дължат никакви възнаграждения или други 
плащания във връзка с изпълнението на дейностите по договора.



Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни 
екземпляра по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОМ
Кмет на Община Ведите Ттдогово- / '̂ 7  »
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Даниела Данчева
Гл. счетоводител Община Велико Търново

Съгласуван с:

Надя Петрова
Директор на дир&Цция ОП
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Инж. Динко Кечев 
Директор на дирекция СУТ

Грета Маринова
Старши експерт дирекция ОП
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




