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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2 

към договор за възлагане на обществена поръчка от дата 03.02.2017 г. с предмет: 
„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M90P001-2.004-0046-
С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД", финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции": 
позиции". 
Позиция№3 медицинска сестра към Услуга №3: Формиране и развитие на 
родителски умения и семейно консултиране и подкрепа" 

Днес ..^.i.'.f.?.: 2018 г. в град Велико Търново, между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", 
адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България" №2, с БУЛСТАТ: 000133634, 
представлявана от инж. Даниел Панов - Кмет на Общината и Даниела Данчева - Главен 
счетоводител, лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, от една страна, 

и 

2. ПЕПА КОЛЕВА, ЕГН , адрес: гр. Велико Търново, 
п.к 5000, ул. „ " № , тел. , от друга страна, 

и на основание чл. 20а от ЗЗД, чл. 184, ал. 1 от ЗОП и чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП, 
във връзка с Допълнително споразумение №1 към договор №BG05M9OP001-2.004-0046-
С01 между Община Велико Търново и Министерство на труда и социалната политика за 
удължаване на срока до 31.12.2019 г. на Проект „Общностен център за деца и родители 
„ЦАРЕВГРАД", изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 
2014-2020, Процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие", 
Докладна записка №80 - 309 - 41/31.10.2018 г. на Росица Димитрова - директор на 
дирекция СДЗ и координатор на проекта и предвид това, че са налице непредвидени 
обстоятелства по смисъла на §2, т. 27 от ДР на ЗОП, с които не се променя цялостния 
характер на поръчката и могат да бъдат изпълнени едновременно следните условия: 

„1.1. стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния 
договор за услуги; 

1.2. стойността на изменението независимо от условията по т. 1.1. не надхвърля 
съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП". 

СЕ ПОДПИСА ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО: 

Чл. 1 Страните се споразумяха да изменят и допълнят сключения между тях договор, 
съгласно разпоредбите на настоящото допълнително споразумение. 

Проект BG05M9OP001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД", 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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Чл.2. Разпоредбата на чл. 2 от договора се изменя, като срокът за изпълнение на 
услугите се удължава до сключване на договор с изпълнител след провеждане на нова 
процедура за възлагане на обществена поръчка, за което ще бъде уведомен изпълнителя. 

Чл. 3. Разпоредбите на чл. 3, ал. 1 от договора се изменя, като Възложителят се 
задължава да изплаща ежемесечно стойността на услугата, определена съгласно 
предложеното почасово възнаграждение в размер на 6,50 (шест лева и 50 ст.) лева без 
ДДС и броя действително отработени часове, като стойността на изменението е до 10 на 
сто от стойността на договора, а именно сумата до 514,80 (петстотин и четиринадесет 
лв. и 80 ст.) лева без ДДС. 

Чл. 4. Останалите клаузи от договора остават непроменени. 

Чл. 5. Настоящото допълнително сщфазумение се състави в два еднообразни екземпляра 
по един за всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ ПЕПА КОЛЕВА 
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