
Европейски фонд Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
за регионално развитие r  r  г г

www.bqreqio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и 
от държавния бюджет на Република България

СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
№ BG161P0001 /5-02/2012/022-U-11-01

Към договор от дата 13.01.2015 г. с предмет: “Избор на изпълнител за извършване на одит 
по проект “Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия 
програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма “Регионално развитие 2007-2013 г.”

Настоящият споразумителен протокол страните подписват във връзка с Анекс № 
BG161P0001/5-02/2012/022-01 от 17.02.2015 г., сключен между Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР -  Главна дирекция 
„Програмиране на регионалното развитие” и Община Велико Търново към Договор № 
BG161PO001 /5-02/2012/022 от 25.09.2013 г.

Днес, rf.9. /?.•?:..... 2015 г„ в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЛСИТЕЛ”, с адрес: 
град Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от 
инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет на Общината, от една страна,

и
2. „ГЛОБЪЛ ОДИТ СЪРВИСЕЗ” ООД, ЕИК: 175407623, наричано по-долу 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище и адрес: гр. София, ул. „Златен рог” № 12, ет. 3, офис 1, 
представлявано от Цветана Стоилова Василева, в качеството й на управител, от друга страна,

СЕ ПОДПИСА ТОЗИ СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1 С настоящият споразумителен протокол ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информира 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за настъпила промяна в съдържанието на чл. 2, т.2.2 от ДБФП, а именно:

С Анекс № BG161РО001/5-02/2012/022-01 от 17.02.2015 г„ сключен между 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР -  
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” и Община Велико Търново към 
Договор № BG161P0001/5-02/2012/022 от 25.09.2013 г., се изменя срокът за изпълнение на 
проекта от 18 на 27 месеца.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за 
следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално 
развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може 
да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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Чл. 2 Страните се съгласяват в изпълнение на чл. 3.1 от договора за обществена 
поръчка, че същият има действие за срока на проекта, съгласно чл. 2, т. 2.2 от ДБФП, т.е 27 
месеца считано от 25.09.2013 г.

Настоящият споразумителен протокол се подписа с цел удостоверяване съгласието на 
двете страни с нововъзникналото обстоятелство и същото не променя или допълва 
подписания договор.

Настоящият споразумителен протокол се състави в два еднообразни екземпляра по 
един за всяка от страните. ^

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /  ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВД
Кмет на Община В е л и к о / Г Jf ’j /

Даниела Данчева ^   ̂ . //К
Началник на отдел „Бюджет”
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ScДесислава Йонкова *'■
Директор на дирекция „Правна” ' '  ■•.У

Надя Петрова
Директор на дирекция ОСОП

Мариела Цонева 
Директор на дирекция ОР

инж. Цанко Бояджиев 
Началник на отдел ТИ 
и Ръководител на проекта
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Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




