
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 
към договор за възлагане на обществена поръчка от дата 04.03.2020 г. с предмет: 

„Организиране на МФТФ- България „На източния бряг на Европа" Велико Търново 2020 г.", 
във връзка с Указ № 71 от 23.03.2020 г. на президента на Република България за обнародване 
на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение 
на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 

г., повторно приет на 23 март 2020 г. 
и във връзка с Докладна записка с изх. № 80-344-13 от 27.03.2020 г. на Нелина Църова-

директор дирекция „Култура, туризъм и международни дейности" в Община Велико Търново 

Днес, оь.т.. 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 Антония Папазова - Главен счетоводител на дирекция 
„Култура, туризъм и международни дейности", лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗФУКПС, от една 
страна, 

и 
2. „АГЕНЦИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИИ И КОМУНИКАЦИИ" ЕООД, наричано по-

долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", ЕИК 200620131, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър 
8230, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 9, представлявано от Мария Карагьозова - Управител, 
от друга страна, 

СЕ ПОДПИСА ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО: 

Чл. 1 Страните постигнаха съгласие на основание чл. 22, ал. 2, т. 1 от подписания 
договор от дата 04.03.2020 г. с предмет: „Организиране на МФТФ- България „На източния 
бряг на Европа" Велико Търново 2020 г.", да прекратят същия по взаимно съгласие. 

Чл. 2 Съгласно чл. 25 от договора при предсрочно прекратяване на Договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по 
установения ред Услуги. 

Настоящото допълнител^ :поразумение се състави в два еднообразни в съдържанието 
си екземпляра- по един за всяк 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПууЙр» 
Кмет на Община Велико Търц^уХ 

Антония Папазова 
Гл. счетоводител дирек у ия КТМД 

Съгласували: 
Нелина Църова 
Директор дирещи| КТ\4^ 

Надя Петрова 
Директор dupeKitfmjOIl 

Николина Ангелова 
Главен експерт дирещия ОП 

изпълнит 

Изготвил: Василена Георгиева-М/юдиш експерт дирещия ОП j 
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