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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД
ПРЕДМЕТ: Изменение на договор за Избор на изпълнител за извършване на 
независим строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на 
проектите във връзка с проект „Изграждане на кризисен център за лица” -  
Открита процедура, по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Извършване на 
независим строителен надзор”

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 
на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП 

и докладна записка № 80-299-7/17.05.19 г.

№ ВС16КЕОР001-1.009-0002-С01-и-.££~° ^

Днес, Ъ1Ш , 2019 г. в гр. Велико Търново, между:

1. Община Велико Търново -  с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка 
България“ №2, ЕИК 000133634, представлявана от инж. Даниел Панов -  Кмет на 
Община Велико Търново, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и Даниела 
Данчева -  Главен счетоводител Община Велико Търново и отговорно лице по чл. 13, 
ал. 3, т. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор 
(ЗФУКПС), от една страна и

2. “ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД, с ЕИК: 131456138, е адрес за 
кореспонденция: град София 1000, бул. „Витоша” №40, телефон: 02/9802299, факс: 
02/9802236, електронна поща за кореспонденция: expert.dis@gmail.com, представлявано 
от Красимир Еатев -  Управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се 
сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на горецитирания 
договор.

Страните се споразумяха за следното:

Чл. 6, ал. 3 от договора се изменя по следния начин:

Било: Срокът за изпълнение на услугите е не по-късно от 31.05.2019 г. с изключение на 
дейностите по чл. 1, ал. 4, т. 9 и 10.

Става: Срокът за изпълнение на услугите е не по-късно от 17.07.2019 г. с изключение 
на дейностите по чл. 1, ал. 4, т. 9 и 10.

„ Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Региони в растеж“ 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския

съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
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Рстаналите клаузи на договора остават същите.

Настоящият договор йе /ъстави и подписа в 2 (два) еднообразни по съдъа^ктВс^. 
екземпляра -  1 (едир) зд ВЪЗЛО)Щ^ХЕДЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛ Н
ИНЖ.ДАНИЕЛ п М Щ  С У
КМЕТ НА ОБЩИВ^ЭДЛ1$Ш^ЪЕН01ВС^

Г© ^
Даниела Данчева^
Главен счетоводит^яТЗбгцина Велико Търново

Съгласували:

Надя Петрова 
Директор дирекцу^ОП
Мариела Цонева
Директор дирекция ПП , ,  ̂1
Динко Кечев
Директор дирекция СУТ /  ■---
Жоро Ковачев
Гл. експерт в дДреЩия СДЗ
РъковоДшПел на проекта
Ваня Косинчева *=
Старши експерт Дирекция "Бюджет и финанси 
Счетоводител на проекта
Изготвил: Явор Иванов 
Юрисконсулт в дирекция ОП
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