ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
№1
към договор от 08.11.2016 г. с предмет: „Предоставяне на услуги за ранно детско
развитие по Проект BG05M90P001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители
„ЦАРЕВГРАД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човеш ките ресурси“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по
обособени позиции“, позиция № 2: ЛОГОПЕД към УСЛУГА № 4 „РАЙНА
ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА И ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА
ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ”
Днес

2017 г. между:

1. ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с ЕИК: 000133634, адрес: град Велико Търново, пл.
„Майка България“ № 2, представлявана от инж. Даниел Панов - Кмет на Общината, в качеството
му на „ВЪЗЛОЖ И ТЕЛ“ и Даниела Данчева - Главен счетоводител Община Велико Търново,
лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, от една страна
И
2. ЙОРДАНКА
СТАТЕВА, ЕГН
, град Велико Търново, ул.
„Христо Донев“ № 2, в качеството й на „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, тел.: 0899130215, от друга страна
На основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 20, изр. II-ро от договора и във връзка с предизвестие вх.
№ 94-ЙЙ-2487-1/31.03.2017 г. и уточнение към него с вх. № 94-ЙЙ-2487-1#/04.04.2017 г. от
Йорданка Крумова Статева за прекратяване на сключения договор след едномесечно предизвестие
с начален срок 04.04.2017 г., страните се споразумяха за следното:
Чл.1. Страните постигат съгласие на основание чл. 18, ал.1, т.1 от договора да прекратят
същия по взаимно съгласие, като за последна дата на изпълнение на договора се счита 04.05.2017
г.
Чл.2. На основание чл. 269, изр. II-ро от ЗЗД ще бъде изплатено уговореното в чл. 3, ал.1
от договора възнаграждение за услугата въз основа на броя отработени часове за срока на
предизвестието, отчетени по реда на чл. 4, ал.1 от договора.
Настоящото Допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един
за страните.
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ОТ 30. 06.

Съгласували:
Надя Петрова - Директор на дирекция ОЦ
Росица Димитрова - Директор на дирекция СДЗ и
Ръководител на проект „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”
Мариела Цонева - Директор на дирекция „Програми и проекти“
Цветанка Хутова - Счетоводител на проект „О бщ нор^ей^нтърА а деца и родители „ЦАРЕВГРАД”
ч

Изготвил и съгласувал:
Николина Ангелова - Старши ексйецт в дирекция ОП

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

