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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

Към договор за възлагане на обществена поръчка от дата 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 човешките ресурси" 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд но обособени 
позиции", Позиция №4: Медиатор към Услуга №2: „Здравна консултация за деца" 

Днес, 2018 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 Даниела Данчева - Главен счетоводител, лице 
по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, от една страна, 

2. ДЕСИСЛАВА \ ВОЙКОВА, ЕГН >, адрес за 
кореспонденция: гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. ' № , тел. 

, наричана по-долу за краткост „ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ", 
3. АЛЕКСАНДРА КЪНЧЕВА, ЕГН , с адрес за 

кореспонденция: гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. г 4 №Г~, тел.: i 
, наричана по-долу за краткост „НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, 

на основание чл. 116, ал. 1, т. 4, б. „а" от 3011, във връзка със Заявление с вх. № 9 4 Д Д - 1642 
- 4/10.04.2018 г., подадено от изпълнителя Десислава Войкова за смяна на работното място 
и с цел непрекъсване процеса на работа и изпълнение на заложените цели в услугата 
„Здравна консултация за деца" по Проект BG05M90P001-2.004-0046-C01 „Общностен 
център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД", финансиран от Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси" 2014-2020, се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител, 

и като взеха предвид, че: 
първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на договора и 
възможността за замяна е предвидена в документацията за обществената поръчка и в 
договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни 
условия, с което са изпълнени условията, предвидени в чл. 116, ал. 1, т. 4, б. „а" от ЗОП, се 
сключи настоящото допълнително споразумение към договора, с което страните се 
споразумяха за следното: 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: 

1. Изменят 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 човешките ресурси" 
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по 
обособени позиции", Позиция №4: Медиатор към Услуга №2: „Здравна консултация за 
деца", сключен между ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО и ДЕСИСЛАВА ~ \ 

Проект BG05M9OP001-2.004-0046-C01 „ Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД", 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!
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ВОИКОВА, като замениха ПЪРВОНАЧАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ С НОВ 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

АЛЕКСАНДРА . КЪНЧЕВА, ЕГН , с адрес за 
кореспонденция: гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. " №: , тел.: 

в обема и при условията, предвидени в Договора, с всички произтичащи от това 
нрава и задължения. 

Всички клаузи ио Договора, незасегнати с изменението по т. 1 от настоящото 
допълнително споразумение, остават непроменени и имат действие за страните ио 
настоящото споразумение по начина, по който са действали за първоначалните страни по 
Договора. 

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му. 
Настоящото споразумение/jce подписа в три еднообразни екземпляра - по един за 

всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНХШ / 
Кмет на Община Врпико Тщ1но 

Даниела Данчеви 
Главен счетовод{гс^к 
Община Велико Търново 

Съгласували: 
Явор Иванов 
Юрисконсулт в дирекция ОП 

ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ДЕСИСЛАВА, 

НОВ ИЗПЪЛНИТЕ, 

J 

ВОИКОВА 

£*r.w*.yvd. 
АЛЕКСАНДРА с КЪНЧЕВА 

Надя Петрова 
Директор на дирекция ОП 

л а 
Д-р Диляна Вачкова - Петрова 
Директор на дирекция СДЗ и Р ько^риту^л на проекта 

Мариела Цонева 
Директор на дирекция ПП 

Цветанка Хутова 
Счетоводител по проекта 

V 

/\ 

Изготвил: 
Милена Курдова - главен експерт в дирекция ОП 

Проект BG05M9OP001-2.004-0046-C01 „ Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД", 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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