
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 

по договор с предмет: "Проектиране и изпълнение на строителни дейности във 
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на Община В. Търново по 
обособени позиции: За Обособена позиция №3: „Сграда с административен адрес 
гр. Велико Търново, ул. "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ" №15; сключен на основание чл. 
112, ал.1 от Закона за обществените поръчки, след проведена процедура с уникален номер 
на процедурата 00073-2017-0014 , с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/461, 

Днес .^t.'.ft.'.. 2018 г. в гр. Велико Търново, между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", с адрес: град 
Велико Търново, пл. „Майка България" №2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от 
проф. Георги Камарашев - Зам. Кмет при Община Велико Търново, съгласно Заповед № 
РД 22-511/23.03.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, в качеството си на 
Довереник на Сдружение на собствениците „Георги Измирлиев" №15, бл.2, 
ЕИК: 176841964, МОЛ: Веска i Йорданова и 

2. Консорциум „Саниране - ВТ", наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с ЕИК: 177181906, 
със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, пощ. код: 5000, улица 
„Магистрална" №3, ет.4, ел. поща:geoplanconstr@abv.bg, представлявано от Кристиян 
] Дешков, в качеството му на представляващ консорциума, телефон: 
0888166122; с партньори: „Геоплан Кънстръкшън" ЕООД, с ЕИК 201432883, със 
седалище и адрес на управление: гр. В. Търново, ул. „Магистрална" №3, представлявано 
от управителя Кристиян Дешков и „Еврокорект.бул" ЕООД, ЕИК 202928131, със 
седалище и адрес на управление: гр. Трявна, 5350, улица „Ангел Кънчев" №104, 
представлявано от управителя Радослав Цветков, 

на основание 116, ал.1, т.5 от Закона за обществените поръчки, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО: 

1. Страните се съгласяват, текста в раздел IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, 
чл. 7, ал.1 от договора със съдържание: 
„Общото възнаграждение по договора е 1 482 652,00 лв. (словом: един милион 
четиристотин осемдесет и две хиляди шестстотин петдесет и два лв.) без ДДС, 
1 799 182.40 лв. (словом: един милион седемстотин деветдесет и девет хиляди сто 
осемдесет и два лв. 0,40 ст.) с ДДС и включва цената за изпълнение на дейностите по чл. 
1 за сградата, посочена в настоящия договор и съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
неразделна част от договора, в т.ч. и непредвидените разходи." 
да се чете: 

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/46
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Общото възнаграждение по договора е 1 482 652,00 лв. (словом: един милион 
четиристотин осемдесет и две хиляди шестстотин петдесет и два лв.) без ДДС, 
1 779 182.40 лв. (словом: един милион седемстотин седемдесет и девет хиляди сто 
осемдесет и два лв. 0,40 ст.) с ДДС и включва цената за изпълнение на дейностите по чл. 
1 за сградата, посочена в настоящия договор и съгласно Офертата на ИЗГТЪЛНИТЕЛЯ, 
неразделна част от договора, в т.ч. и непредвидените разходи. 

Промените влизат в сила от датата на подписване на настоящото допълнително 
споразумение. 

Всички останали клаузи и условия по договора остават непроменени. 
Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ПРОФ. ГЕОРГИ KAMAF 
ЗАМЕСТНИК КМЕТ 
„Строителство и устройс 
на територията" 
при Община Велико Тър 
(Съгласно Заповед № РД 22 
На Кмета на Община^В^лико 

ИЗПЪЛНИТЕЛ \ 
Кристиян Дешко' 
Консорциум „Саниране 

Даниела Данчева 
Главен счетоводи^гЮбщина Велико Търново 

Надя Петрова 
Директор дирения ОП 

Инж. Динко Кечев 
Директор дирекция С У З ^ 

Явор И в а н о в ^ 
Юрисконсулт в дирекция ОП 

Арх. Николай Миладинов 
Главен експерт в отдел „Устройство н^терйторията' 

у. - v 

Инж. Ивайло Дачев 
Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура" 
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