
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор за възлагане на обществена поръчка от дата 27.05.2020 г. е предмет: 
„Дейности, свързани с дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация и други 
подобни дейности, извършвани в обекти и площи, собственост на Община Велико 
Търново”:

Днес . .Лтт.'...... ■...... 2021 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, кв. Витоша, ул. „Асен Разцветников” №32, с адрес за 
кореспонденция: гр. София 1700, кв. Витоша, ул. „Асен Разцветников” №32, тел: 02/963 
18 16, 0700 19595; 0885 227 580, 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. 7 от ЗОП, 
във връзка с писмо с вх. №5300 - 17058 - 3/27.01.2021 г. на „Д.Д.Д. - 1” ООД, гр. София, 
и предвид това, че се налагат изменения, които не са съществени и по искане на 
изпълнителя на обществената поръчка да бъдат предоговорени цените по договора за 
възлагане на обществената поръчка

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. Считано от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение 
единичните цени, описани в ценово предложение, неразделна част от Договора за 
възлагане изпълнението на услугата, се променят в посока намаление, като изпълнителят 
„Д.Д.Д. - 1“ ООД, ще издава фактури с включен 10% отстъпка от договорените цени до 
отмяна на извънредната епидемична обстановка в страната, установена по съответния 
ред.

Чл. 3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

mailto:office@ddd-l.com


Чл. 4. Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни в
съдържанието му екземодяра по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАЙЖШдаД
Кмет на Община Ве^нф\Гър. ^

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Даниела Данчева /X
Главен счетоводител Община Велико Търново
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