
Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О  С П О РА ЗУ М ЕН И Е  

№ 1

към договор от дата 19.03.2018 г. с предмет: „Експлоатационна поддръжка и надграждане 
на интеграционната платформа за електронна община на Община Велико Търново 
(Платформа eCity)”, сключен след проведена открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с уникален номер в РОП: 00073-2018-0003

п г  рС>
Днес, ...../......■...2018 г., в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка 
България” № 2, с код по Регистър БУЛСТАТ: 000133634 и номер по ЗДДС: BG000133634, 
представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет на Общината, наричан за краткост 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева -  Главен счетоводител Община Велико Търново и 
отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в 
публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

и
2. „Консултантска агенция по информационни технологии” ЕООД, наричано по- 

долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище и адрес: гр. София 1700, район Лозенец, ул. „Асен 
Разцветников” № 1А, ет. партер, ап. офис 4, тел: 0882 661 088, e-mail: office@citagency.eu, 
ЕИК: 175404591, идентификационен номер по ДДС: BG175404591, представлявано заедно от 
Николай Недялков и Стефан Минчев, в качеството им на управители,

На основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 116, ал. 1, т. 5, във връзка с ал. 5 от ЗОП, и във 
връзка с Докладна записка № 80-180-33/16.07.2018 г. от Павел Христов -  Началник на отдел 
„Информационно-техническо обслужване“, страните постигнаха съгласие да заменят една от 
дейностите по надграждане на платформата е-Община Велико Търново, изброени в чл. 2а, ал. 
1 от Договора и представляващи опции за допълнителни услуги по чл. 21, ал. 1 от ЗОП, с 
друга дейност, чиято реализация е от ключово значение за Община Велико Търново с оглед 
предприетите инициативи, касаещи непрекъснатите процеси на развитие, подобряване и 
усъвършенстване на технологичната и организационна основа, в която активно участие има 
гражданското общество, както и с цел предоставяне на по-достъпни, модерни и качествени 
услуги на гражданите и бизнеса.

Във връзка с гореизложеното страните се споразумяха за следното:

Чл. 1 Страните се съгласиха да изменят текста на т. 4 на чл. 2а, ал. 1 от Договора така:

БИЛО: т. 4. Интеграция на Информационна система на Общински съвет (ИСОС) с 
платформа „е-Община Велико Търново” -  визуализация на решения и документация на 
Общински съвет в най-кратки срокове на публичния портал“

СТАВА: т. 4. Разработване на два допълнителни модула към платформата е-Община 
Велико Търново: модул „Гражданите ВТ“ и модул „Инвестиционна дестинация Велико 
Търново“
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Чл. 2 Страните се съгласиха, че максимално допустимата стойност за реализиране на 
дейността по т. 4 на чл. 2а, ал. 1 от Договора остава непроменена. В т. 2 на чл. 8, ал. 1 от 
Договора се изменя само наименованието на дейността, както следва:

- до 30 000,00 лв. (тридесет хиляди лева) без ДДС -  за интеграция на Информационна 
система на Общински съвет (ИСОС) с платформа „е-Община Велико Търново” -  
визуализация на решения и документация на Общински съвет в най-кратки срокове на 
публичния портал“

- до 30 000,00 лв. (тридесет хиляди лева) без ДДС -  за разработване на два 
допълнителни модула към платформата е-Община Велико Търново: модул „Гражданите ВТ“ 
и модул „Инвестиционна дестинация Велико Търново“

Чл. 3 Промяната влиза в сила от датата на подписване на настоящото споразумение. 

Чл. 4 Всички останали? условия до договора остават непроменени.

БИЛО:

СТАВА:

Съгласували:
Надя Петрова 
Директор на дирекция ОП

СТЕФАН МИНЧЕВ
Управител

/

Изготвил:
Даниела Дойнова|
Главен експерт в дирекция ОП)
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




