
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “НЕЛСЕН ЧИСТОТА” ООД
ПРЕДМЕТ: „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на 
територията на град Велико Търново.”

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
на основание чл.116, ал.1, т. 3 от ЗОП

и във връзка с постъпило писмо от ОП „Зелени системи“, гр. Велико Търново с вх. №53-502-
1/04.01.18 г.

Днес ,®.4т...... 2018 г. в град Велико Търново, между:

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

И

2. “НЕЛСЕН ЧИСТОТА” ЕООД, наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и 
адрес гр. София 1404, район р-н Триадица, България №111, комплекс "Ембаси Суитс", бл. 
А, ет. 3, тел.: 042/ 638 418, факс: 042/ 638 418, ел. поща: nelsen@abv.bg, ЕИК: 123087321, 
представлявано от Венцислав Христов, от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1(1) Страните се споразумяват, че считано от 01.01.2018 г. за ценообразуване на 
заплащането за пасивно дежурство ще се прилага нова калкулация, съдържаща се в 
Приложение №1, неразделна част от настоящото споразумение.

(2) Страните изключват от обхвата на активното дежурство по договора улиците посочени в 
докладна записка №53-502-1/04.01.18 г., които ще бъдат почиствани със собствена техника на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Дейности, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да изпълнява със собствени средства продължават 
да се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се заплащат по уговорените цени.

Чл. 2(1) Останалите части на договора остават непроменени и в сила.

mailto:nelsen@abv.bg


„Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на територията на град Велико
Търново. ”

(2) Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ остават същите с изключение на изключените/дейности/ 
в настоящото споразумение.

Този договор се състави з' дв'а еднообразшгекземпляра, по един за всяка от/страните./ /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДАНИЕЛ ПАНОВ
Кмет на Община Велико^ТърнЪ^Ь

ИЗПЪЛНИТЕЛ: /

Даниела Данчева^*
Главен счетоводител Община Велико Търново

Съгласували:

Надя Петрова 
Директор дирения  ОП

инж. Динко Кечев 
Директор дирекция СУТ

инж. Цанко Бояджиев
Началник отдел ТИ

Изготвил:
Явор Иванов
Юрисконсулт в 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.




