
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор за възлагане на обществена поръчка от дата 31.05.2019 г. с предмет: „Услуга 
по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване 

за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от 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. „БИ САУНД“ ЕООД, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, ЕИК: 104685191, 

със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Елин Пелин“ № 8, тел.: 
0878483111, e-mail: b.sound.bg@gmail.com, представлявано от Пламен Йорданов, в 
качеството му на Управител, от друга страна,

СЕ ПОДПИСА ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:
Чл. 1. Страните постигнаха съгласие на основание чл. 33, ал. 2, т. 1 от подписания 

договор от дата: 31.05.2019 г. с предмет: „Услуга по предоставяне за ползване и обслужване 
на професионално оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от 
Община Велико Търново”, да прекратят същия по взаимно съгласие, във връзка с чл. 3, изр. 
2 и чл. 33, ал. 1, т. 2 от договора, тъй като е достигнат прага по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, 
считано от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 2. Във връзка с възложените до момента услуги и на основание чл. 269, ал. 2 от 
ЗЗД ще бъде изплатено дължимото възнаграждение, уговорено в чл. 5, ал. 1 на база единични 
цени в офертата, отчетени по реда на чл. 7 от договора.

Чл. 3. Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни в
съдържанието му екземпля от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Даниела ДанчАвц^
Главен счетоводител Общи

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНО"
Кмет на Община Be^trfy

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Управител на „Еи саунд ” ЕООД
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Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.




