
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „МОБИЛТЕЛ” ЕАД
ПРЕДМЕТ: Изменение на договор от дата 05Л2.2017 г. с предмет: „Избор на 
оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуяедите на 
Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1:
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена 
далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts е 
национално покритие”

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

пО ni
Днес, .  .. .2010 г., в гр. Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка 
България” №2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. Даниел Панов -  Кмет 
на Общината, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева -  главен 
счетоводител, лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, от една страна,

и
2. „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, адрес за кореспонденция: гр. София 1309, ул. „Кукуш” 

№1, тел.: 0882204652, факс: 024857907, e-mail: bids@mobiltel.bg, ЕГН/ЕИКУБУЛСТАТ: 
131468980, идентификационен номер по ДДС BG 131468980, представлявано от 
Виктория Динева -  Директор дирекция „Финанси“ и Иван Иванов -  Старши директор 
направление „Корпоративни продажби“, действащи само заедно, като пълномощници 
на изпълнителните директори, с нотариално заверено пълномощно, определен за 
изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 
00073-2017-0043, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“);

и на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки страните се 
споразумяха за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1 Страните се договарят към чл. 2 от договора да се добави втора алинея, която 
гласи:

(2) Освен предложеното в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да 
предоставя и безплатни SMS-u към всяка от тарифите, които се разпределят 
съответно:

За Тарифен план 1 - 1 0  SMS към всички национални мрежи;

За Тарифен план 2 - 2 0  SMS към всички национални мрежи;

За Тарифен план 3 - 5 0  SMS към всички национални мрежи;
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Чл. 2 Промените влизат в сила/б}г дата 01.01.2018 г.

Чл. 3 Цените по договора, както и о/таналите клаузи остават същите.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ'
Кмет на Община Велико Тдфйовд/

Даниела Данчева
Главен счетоводител
Община Велико Дърново V*

Съгласували:
Надя Петрова „ /
Директор дирекция ОП

УРозалия Стефанова 
Директор дирекция АО 2

инж. Веселин Станчев ^
Главен експерт в звено „Сигурност и 
отбранително-мобилизационна подготовка”

Павел Христов 
Началник отдел ИТ.Ск

Изготвил:: Явор: И:ванов
Юрисконсулт в дирекция ОП J

toria
leva

“ •vision Director

Y
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