
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

към договор за възлагане на обществена поръчка от дата 24.10.2017 г. с предмет: „Избор 
на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община 

Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция №2: Представяне на 
далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа" 

Днес . . f^ .v . .^ . ' . . . .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, 

и 

2. „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, 
наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес: София 1784, район 
Младост, бул. „Цариградско шосе" №115и, ет. 6, с адрес за кореспонденция: София 1784, 
район Младост, бул. „Цариградско шосе" №115и, ет. 6, тел: 0879 846606, факс: 02 
9433444, e-mail: bids@vivacom.bR, ЕИК: 831642181, идентификационен номер по ДДС 
BG831642181, представлявано от Атанас Добрев - Изпълнителен директор, от друга 
страна, 

и на основание чл. 20а от ЗЗД, чл. 184, ал. 1 от ЗОП и чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП, 
във връзка с писмо с вх. №5300 - 20914 - 4/22.10.2018 г. на „Българска 
телекомуникационна компания" ЕАД, гр. София относно необходимостта от 
допълнителен срок за предоставянето на актуални документи по смисъла на чл. 67, ал.6 
от ЗОП, със становище №5300 - 2663 - 5/24.10.2018 г. от Николай Иванов относно 
непрекъсваемост на процеса на доставка на услугата, постъпили по повод обявената 
обществена поръчка с Решение №РД 24 - 52 от дата 06.06.2018 г. с публикувано 
обявление №850332 от 06.06.2018 г. и издадено от Възложителя Решение №24 -
90/20.08.2018 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №2 - „Българска 
телекомуникационна компания" ЕАД, гр. София, с писмо с вх. №0407 - 00 -
7# 1/17.10.2018 г. от Министерство на правосъдието, както и във връзка с отправена нова 
покана до „Българска телекомуникационна компания" ЕАД, гр. София по електронна 
поща на дата 17.10.2018 г. за представяне на актуални документи удостоверяващи 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП на част от чуждестранните лица от Надзорен 
съвет, и предвид това, че са налице непредвидени обстоятелства по смисъла на § 2, т.27 
от ДР на ЗОП, с които не се променя цялостния характер на поръчката и могат да бъдат 
изпълнени едновременно следните условия: 

„1.1. стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния 
договор за услуги; 

1.2. стойността на изменението независимо от условията по т. 1.1. не надхвърля 
съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП". 

СЕ ПОДПИСА ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО: 

mailto:bids@vivacom.bR


Чл. 1 Страните се споразумяха да изменят и допълнят сключения между тях договор, 
съгласно разпоредбите на настоящото допълнително споразумение. 

Чл.2. Разпоредбата на чл. 5 от договора се изменя, като срокът за изпълнение на 
услугите се удължава до сключване на договор за предоставяне на далекосъобщителна 
услуга чрез фиксирана телефонна мрежа по проведена процедура за обществена поръчка, 
открита с Решение №РД 24 - 52/06.06.2018 г. с публикувано обявление 
№850332/06.06.2018 г. и и приключила с Решение №24 - 90/20.08.2018 г. за определяне 
на изпълнител за обособена позиция №2 и след изпълнение на изискванията на чл.112, 
ал.1, т.2 от ЗОП, като стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на 
договора - сумата от 8160.00 (осем хиляди сто и шестдесет лв. и 00 ст.) лева без ДДС. 

Чл.З. Останалите клаузи от договора остават непроменени. 

Чл. 4. Настоящото допълнително споразумение сЖсъстави в два еднообразни екземпляра 
по един за всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Община Велико Търново 

Даниела Данчева / 1 
Главен счетоводител Община/^е^ифо Търново 

Съгласували: 
Надя Петрова 
Директор на дирения ОП 

Розалия Стефанова > 
Директор на дирекция AO 

/ I 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛ: fei 

Павел Христов- —, 
НачалйикГна-отдеЗГиуО^ 

Николина Ангелова, 
Старши експерт в дирекция ОП ире 

Изготвил: 
Милена Кодова - главен експерт в дир< 

milenak
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




