
ПРЕДМЕТ: Почистване на коритото на река Янтра на територията на Община Велико 
Търново, по участъци: Втори учас тък: 150 м преди и 250 м след моста до хлебозавода в кв. 
„Дълга лъка” на изхода на гр. Велико Търново на pen. Път 1-5 (дължина 400 м) и Трети 
участък: 100 м преди водосбора на река Белица -  300 м след бетонният мост на ул. „Сан 
Стефано”, кв. „Чолаковци”, гр. Велико Търново (дължина 400 м)

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ДЗЗД ЯТРУС 2015”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

АНЕКС КЪМ КЪМ ДОГОВОР ОТ 11.02.16 г.

Днес ......2016 г. в град Велико Търново, на основание чл. 116, ал. 1, т. 6
от ЗОГ1, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу ’’ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: 
град Велико Търново, пл. ‘‘Майка България” №2, с БУЛСТАТ: 000133634, 
представлявана от Даниел Панов -  Кмет на Община Велико Тъново, от една страна,

и

2. ”ДЗЗД ЯТРУС 2015”, ЕИК 176964358, наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със
седалище и адрес: град София, ул. “Шипка” №16, e-mail:
bildingcomfort.ltd@,amail.com. представлявано от Борислав Атанасов, с партньори: 
„Билдинг комфорт” ЕООД, гр. София и „Инжстройинженеринг” ЕООД, гр. Варна, от 
друга страна, се споразумяха за следното:

Чл. 1 Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извърши СМР по вид, количества 
и единични цени, съгласно представено КСС - заменителна таблица, неразделна част от това 
споразумение.

Чл. 2 С чл. 1 се отменят дейностите договорени по договора от 11.02.16 г. и се заменят с 
тези по заменителната таблица.

Чл.З Изменя се чл.З, ал.1 от договора като стойността на строителството по договора 
възлиза на 396 620.03лв. /триста деветдесет и шест хиляди шестстотин и двадесет лева и ОЗст./ 
без ДДС, а с 20% ДДС 475 944.04лв. /четиристотин седемдесет и пет хиляди деветстотин 
четиридесет и четири лева и 04ст/С^

Чл. 4 Останалите клауДшна договора^стават същите.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНИВ

Даниела Данчева 
Началник отдел ..Ьк/джет/1

ИЗПЪЛНИТЕЛ
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




