
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
на основание чл.43, ал.2, т.1, б. “г “ от ЗОП

Към договор от дата 11.03.2016 г. за "Услуга по доставка на интернет без 
ограничение на трафика за нуждите на Община Велико Търново, по обособени 
позиции": Позиция № 2 - Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика 
за нуждите на общински структури и други обекти на територията на град Велико 
Търново, между ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО и „МОБИЛТЕЛ” ЕАД

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. „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и 
адрес: град София 1309, ул. „Кукуш” № 1, тел: 0882204652, факс: 02/4857907, e-mail: 
bids@mobiltel.bg, с ЕИК: 131468980, представлявано от Александър Димитров и
Милан Залетел -  представители, членове на управителния съвет, чрез пълномощниците им 
Виктория Динева и Желязко Желязков, които действат само заедно по
пълномощно per. № 10060 от 15.10.2015 г. на помощник нотариус Елена Божичкова при 
нотариус Валентина Механджийска - № 074, от друга страна

се постигна договореност относно условията за промяна на цената за доставка на 
интернет без ограничение на трафика за един обект /точка на достъп/, за нуждите на 
общински структури и други обекти на територията на град Велико Търново, като 
страните се споразумяха, че изменят договора, считано от 01.05.2016 г. в тази част така:

„Чл.2, ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя интернет без ограничение на трафика за нуждите 
на Община Велико Търново за нови обекти след предварителна заявка в зависимост от 
конкретните потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно ценовата оферта на 
Изпълнителя, неразделна част от този договор.

- Месечна цена за доставка на интернет без ограничение на трафика за един 
обект /точка на достъп/, за нуждите на общински структури и други обекти на 
територията на град Велико Търново, съгласно приложен списък е: 32,75 /тридесет и 
два лева и седемдесет и пет стотинки/  лева без ДДС, или 39,30 /тридесет и девет лева и 
тридесет стотинки/ лева с ДДС.

- Цена за включване на нов обект /точка за достъп/ е: 32,75 /тридесет и два лева 
и седемдесет и пет стотинки/ лева без ДДС, или 39,30 /тридесет и девет лева и тридесет 
стотинки/лева с ДДС

„Чл.2, ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя интернет без ограничение на трафика за нуждите на 
Община Велико Търново за нови обекти след предварителна заявка в зависимост от 
конкретните потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Месечна цена за доставка на интернет без ограничение на трафика за един 
обект /точка на достъп/, за нуждите на общински структури и други обекти на 
територията на град Велико Търново, съгласно приложен списък е: 30,00 /тридесет/ 
лева без ДДС, или 36,00 /тридесет и шест/ лева с ДДС.

между:

Било:

Става:
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- Цена за включване на нов обект /точка за достъп/ е: 30,00 /тридесет/ лева без 
ДДС, или 36,00 /тридесет и шест/ лева с ДДС.”

Всички останали клаузиуйт Договора остават непроменени.
Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра 

по един за всяка от страните, у

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
I е  —  I

ДАНИЕЛ ПАНОВ
Кмет на Община Велико- Търново

Даниела Данчева^
Началник отдел^Бюджет” /

Съгласуван су  
Мина Илиева^
Секретар на Обйцша В.Търново

Десислава Йонкова,
Директор на дирекция „Правна”

Розалия Стефанова
Директор на дирекция „Административно обслужване” 

Надя Петрова
Директор на д^р^кция ОСОП

Пенка Игнфгйва
Директор на дирекция ОМДС

Нелина Църова
Директор на дирекция „Култура и туризъм”

SiРосица Димитрова
Директор дирекция „Социални дейности и здравеопазване”

Иван Църов 
f Директор на РИМ -

Иван Александров
Директор на РБ „Ц р>\£ д а 'в й ш в ^

Румен Петров
Директор на Младежки дом

Николай Сираков - Директор на ХГ „Борис. Деззр^

Петко Павлов - ОП „Спортнг/имо^/и^прояви” /

Илиян Недев - ОП „ Р е к л а ^ '-  Велико Търново’Щ  
Севдалина Вълковска ( " <
ОП „Кабелно радио -  Везфйо Търново”

Инж. Георги Георгиев 
ОП „Горско стопанство

Инж. Паша Илиева
Директор на ОП „Зелени систЪ^и^

/
Finance Division Director

v________________________________ у

Павлинка Калбанова
Гл.счетоводител дирекция ОМДС

Антония Папазова
Гл. счетоводител дирекция „Култура и туризъм” ;_

Анка Г анева
Гл. счетоводител ЦСУ

Гл. счетоводител на РИМ

o '
Гл. счетоводител на РБ „П. Р. Славейков”

Гл. счетоводител на Младежки дом

Гл. счетоводител на ХГ „Борис Денев” j

Гл. счетоводител на ОП „Спортни имоти и проявК"

п<Гл. счетоводител на ОП „Реклама -  Велико Търново 

Гл. счетоводител на ОП „Кабелно радио -  В. Търново^;

Гл. счетоводител на ОП „Горско стопанство”

Гл. счетоводител на ОП „Зелени системи” / р
/ / /
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