
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор за възлагане на обществена поръчка от дата 09.04.2019 г. с предмет: „Услуги 
по залавяне, транспортиране до кастрационен център или приют и връщане по местата на 

залавяне (при необходимост) и други услуги, свързани с намаляване популацията на
безстопанствените кучета”

Днес . ........  ...2020 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ”, адрес: 
град Велико Търново, пл. „М айка 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. 1 от ЗФУКПС, от една страна,

и
2. ЕТ „ПРОЛЕТ- ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със

седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Димитър М антов“ № 22, тел: 062 
63 79 71, факс: 062 63 59 75, e-mail: proletyy@ abv.bg, ЕИК: 104001727, представлявано от 
Йордан Иорданов- собственик, от друга страна,

СЕ ПОДПИСА ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1 Страните постигнаха съгласие на основание чл. 51, ал. 2, т. 1 от подписания 
договор от дата: 09.04.2019 г. с предмет: „Услуги по залавяне, транспортиране до 
кастрационен център или приют и връщане по местата на залавяне (при необходимост) и 
други услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета”, да 
прекратят същия по взаимно съгласие, във връзка с чл. 6, ал. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 1 от договора, 
тъй като е достигнат прагът по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, считано от датата на подписване на 
настоящото допълнително споразумение. „  ,

Чл. 2 Във връзка с възложените до момента услуги и на основание чл/269 , ал. 2 о /  
ЗЗД ще бъде изплатено дължимото възнаграждение, уговорено в чл. 6, ал. 1 рт доровора^йа 
база единични цени от офер>у£т, отчетени по реда на чл. 8 от договора.

Чл. 3 I lac гоящо го /ю лълн ително  споразумение се състави в двй елнбобоазйи в 
съдържанието си екзем 11 ш о а ^ б  £дЩ1'за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: * (® V ИЗПЪЛНИТЕЛ^

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Собственик на Е Т  „ Пролет- 
Йордан Йорданов “

ИНЖ. ДАНИЕЛ
Кмет на Обш.

Даниела Данчева
Главен счетоводШгел Община Велико Търново 

Съгласували:
Зорница Кънчева-М М йдинова 
Началник на от дЛ/О С

Надя Петрова 
Директор на диреЩ(ия ОЦ]

Грета Маринова 
Ю рисконсулт в дирекция ОП

Изготвил:
Василена Геиргисъа-Младши експерт в дирекция ОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

mailto:proletyy@abv.bg

