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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

по Договор между Община Велико Търново и „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, гр. София
от  г., е предмет: „Организиране и провеждане на рекламни ПР кампании
във връзка с мерки по информация и публичност по проект „Еа1гРеа1 - мрежа - платформа 
за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното 
сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество 1МТЕКЯЕС V- 
А Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, е-МБ код: ЯОВО204

Днес, Ш Ш 1  г., в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, със седалище и адрес на управление: град Велико 
Търново, пл. „Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ 
ПАНОВ, в качеството му на Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела 
Данчева - Главен счетоводител в Община Велико Търново и лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона 
за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна
и

2. „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1415, бул. „Черни връх“ № 189 Г, вх.Б, ет.4, ап.15, тел. 0897 400056, е- 
mail:ndraganova@gmail.com, лице за контакт: Нели Апостолова, с ЕИК: 175455251, 
представлявано от Нели Апостолова, в качеството й на управител, наричан за краткост 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“)

се подписа настоящото Допълнително споразумение на основание чл.20а от ЗЗД, на основание 
чл. 46 от договора, във връзка с чл. 5 от същия, и във връзка с подписан Анекс № 2 от 
07.06.2019 г. за удължаване срока на изпълнение на Договор за финансиране № 
70867/24.05.2017 г. по проект „FairDeal-мрежа-платформа за бърза доставка на уникални 
занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, съфинансиран от 
Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата 
Interreg V-А Румъния-България 2014-2020, за следното:

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

Чл. 2 Чл. 4 от договора се изменя, както следва:

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция
на Европейския съюз 
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1 1 Р а g е

mailto:ndraganova@gmail.com
http://www.interregrobg.eu


евро пей ски  съ ю з

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! _ г ™ с т в о

БИЛО:
Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила на посочената в началото от Страните и е със срок на действие до изпълнение 
задължения по Договора и приключва на 03.06.2019 г.

СТАВА:
Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните 
задължения по Договора и приключва с изпълнение на всички поети от Страните задължения, 
но не по-късно от крайната дата на приключване на горецитирания проект, която към момента 
на сключване на допълнителното споразумение е 08.03.2020 г., но не по-късно от 
31.12.2023 г.

Чл. 3 Всички останали условия по договора остават непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение се състави в два еднообразни в съдържанието си 
екземпляра по един за всяка от страните.

СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО(Съгласно Заповед № РД 22-1559 от 24.09.2019 на кмета на Община Велико Търново)
Даниела Данчева
Главен счетоводител ШщиКа Велико Търноер

/
Съгласуван с:

Надя Петрова: .
Директор дирекция‘#Рбществени'Поръчки“

Мариела Цонева
Директор Дирекция “Проекти и програм^Г*

Павел Христов:
Началник ртд^г^нформационно-техническо обслужване“ 
и ръководител проект у»

Изготвил и съгласувал:
Грета Маринова
Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“
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БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

му дата, на която е подписан 
на всички поети от Страните
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