
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

Към борсов договор № 2038 от дата: 16.09.2015г. между ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО и „БАРДГРУП" ЕООД 

Днес,.0]:..РД_.. 2016г., между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, пл. „Майка България" №2, ЕИК: 
000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на Общината, 
наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна, и 

2. „БАРДГРУП" ЕООД, със седалище и адрес: град София, бул."Витоша" №79, 
ЕИК: 114608056, представлявано от ВЛАДИМИР КАЛИНОВ наричана по долу 
"ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна и 

Поради това, че стоката, предмет на поръчката, не се произвежда, внася и 
предлага на пазара в РБългария, както и че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага 
намаление в процента на увеличение от действащата цена на "Лукойл 
Нефтохим Бургас "АД : 

На основание чл.43, ал.2, тЛ, б."в" от ЗОП се сключи това допълнително 
споразумение, като страните се споразумяха да променят СПЕЦИФИКАЦР1Я И 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ - Приложение №1 към борсов договор № 2038 от 
дата: 16.09.2015г., както следва: 

Било: 

1. Наименование на стоката: Гориво за отопление ГАЗЬОЛ ПКЦ до 0,001%S. 

Става: 
1. Наименование на стоката: Дизелово гориво ГАЗЬОЛ 0,001%S. 

Било: 
12. Цена /без ДДС/: Цена на 1000 /хиляда/ литра без ДДС увеличена с 25% 
/двадесет и пет процента/ от действащата цена на "Лукойл Нефтохим Бургас"АД 
за Газьол за отопление, с включени транспортни и товаро - разтоварни разходи 
франко обекти на територията на Община Велико Търново, в деня на сключване 
на борсовия договор. 

Става: 
12. Цена /без ДДС/: Цена на 1000 /хиляда/ литра без ДДС увеличена с 15% 
/петнадесет/ от действащата цена на "Лукойл Нефтохим Бургас"АД за Дизелово 
гориво газьол 0,00P/oS., с включени транспортни и товаро - разтоварни разходи 



франко обекти на територията на Община Велико Търново, в деня на сключване 
на борсовия договор. 

Всички оставали клаузи остават непроменени 

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
ИНЖ.ДАНИЕЛ HAKwo 
/Кмет на Община Велико Търново! 

Даниела Данчева 
Началник отдел „Бюджет" 

Съгласували: 

Десислава Йонкощ 
Директор дирекция „Правна" 

Надя Петрова 
Директор дирекция ОСОП 

Розалия Стефанова 
Директор на дирекция/,АдШинистративно обслужване" 

инж. Ивайло Дачев 
Гл.експерт отдел ТИ, дй̂ рГекция СУТ 

Пенка Игнатова Павлинка Калбанова 
Директор на дирекция ОМДС Гл.счетоводител^ирекция ОМДС 

Росица Димитрова ^ Анка Ганева 
Директор дирекция СДЗ Гл. счетоводит/ел СДЗ 

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




