
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор за възлагане на обществена поръчка от дата 20.04.2018 г. с предмет: 
„Дейности, свързани с дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация и други 
подобни дейности, извършвани в обекти и площи, собственост на Община Велико 
Търново ”:

Днес .'....2020 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. 1 от ЗФУКПС, от една страна,

и

2. „Д.Д.Д. - 1” ООД, гр. София, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със 
седалище и адрес: гр. София 1700, район Лозенец, кв. Витоша, ул. „Асен Разцветников” 
№32, с адрес за кореспонденция: гр. София 1700, район Лозенец, кв. Витоша, ул. „Асен 
Разцветников” №32, тел: 0887 518476; 070019595, e-mail: office@ddd-l.com, ЕИК: 
121370541, представлявано заедно и поотделно от Мартин Петров и Румен Стойков - 
управители от друга страна,

и на основание чл. 20а от ЗЗД, чл. 184, ал. 1 от ЗОП и чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, 
във връзка с чл. 13, ал. 2 от Закон за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и във връзка с 
предложение вх. № 5300-17058-3/03.04.2020 г. от изпълнителя „Д.Д.Д. - 1“ ООД, гр. 
София и Докладна записка № 5300-17058-3&1/14.04.2020 г. от Зорница Кънчева - 
началник на отдел ОС и предвид това, че са налице обстоятелства, които при полагане на 
дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от 
изменение, което не води до промяна на предмета на договора и по искане на изпълнител 
на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече 
от срока на действие на извънредното положение

СЕ ПОДПИСА ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

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

Чл.2. Разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от договора се изменя, като срокът за изпълнение на 
услугите се удължава до изтичане на срока на действие на извънредното положение и до 
сключване на договор с изпълнител след провеждане на нова процедура за възлагане на 
обществена поръчка, за което ще бъде уведомен изпълнителя.

mailto:office@ddd-l.com


Чл. 3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Чл. 4. Настоящото допъ ително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра 
по един за всяка от стр

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИНЖ. ДАНИЕ
Кмет на Общ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Даниела Данчева
Главен счетоводц/ей Община Велико Търново
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