
Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е 

към договор от дата 09,12.2011 г, с предмет: „Охрана със сигнално-охранителна 
техника за нуждите на Община Велико Търново, по позиции" 

Днес 09,12.2014 г. между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО с адрес гр. Велико Търново, площад "Майка 
България" 2, ЕИК: 000133634, представлявано от Даниел Панов, Кмет на Община 
Велико Търново, наричана по-нататък в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" ИЛИ 
„ОБЩИНА"; 

и 

2. „ТЕЛЕПОЛ" ЕООД, град Шумен, наричано по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ", със 
седалище и адрес град Шумен, ул. "Университетска" № 13, , с БУЛСТАТ/ ЕИК: 
837037867, представлявано от Стоян Христов Ганев - Управител, от друга страна, 

На основание чл. 43, ajL2, т.5 от ЗОП / последно изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 
1,07.2012 г., бр. 82 от 26.10.2012 г., доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г./, 
във връзка с наличието на условия, както следва: 

- периодично и продължително изпълнение на услуга с предмет: „Охрана със 
сигнално-охранителна техника за нуждите на Община Велико Търново, по 
позиции" по възложения договор от дата 09.12,2011 г. между двете страни; 

- Решение № РД 24-33 от 03.06.2014 г. за откриване на процедура по възлагане иа 
обществена поръчка на Кмета на Община Велико Търново, чрез открита процедура с 
предмет: "Охрана със сигнално - охранителна техника за нуждите на Община 
Велико Търново", с уникален номер 00073-2014-0022 в регистъра на АОП и 
публикувано обявление № 2014/S 45 - 075485 от 05.03.2014 г. 

- откриване на процедура с аналогичен обект 6 месеца преди изтичане на срока на 
договора от дата 09.12.2014 г. за последващ период, която не е завършила към 
настоящия момент с избор па изпълнител; 
- необходимост срокът на договора да се удължи до избора на изпълнител -
реализирането на предмета на обществената поръчка гарантира сигурността на 
обектите включени в обхвата на поръчката. 
- прекъсване услугата би довело до съществена опасност за обектите, за които е 
необходима охрана. Прекъсването на дейностите по охрана на обектите по списъка на 
договора би могло да доведе до нежелани последици за Община велико Търново. 

Чл.1 Страните се съгласяват на основание чл. 43, ал.2, т.5 от ЗОП / последно 
изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 82 от 26.10.2012 г., доп., бр. 15 от 
15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г./ да продължат договор от дата 09.12.2011 г. с 
предмет: „Охрана със сигнално-охранителна техника за нуждите на Община 



Велико Търново, по позиции" по взаимно съгласие, считано от датата на подписване 
на настоящото допълнително споразумение, както следва: 

Било: Чл.2. Договорът се сключва за срок от 3 /три / години, считано от датата 
на сключването му. 

Става: Чл.2 Срокът на договора е до сключване на договор по открита 
процедура с уникален номер 00073-2014-0022 в регистъра на АОП, открита с Решение 
№ РД 24-33 от 03.06.2014 г. на Кмета на Община Велико Търново, но не по- късно от 
дата 09.06.2015 г. 

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни 
екземпляра и е неразделна част от Договор от дата 09.12.2011 г. с предмет; „Охрана 
със сигнално-охранителна техника за нуждите на Община Велико Търново, по 
позиции" 

Всички останал)0^лаузи от договора, остават непроменени. 
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Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




