
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

«
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

СПОРАЗУМЕНИЕ

№ВС16КЕС>Р001-1.009-0005-С01-8-03-01 
по договор № ВС16КЕОР001-1.009-0005-С01-8-03

от дата 05.05.2020 г. с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг -  
проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски 
транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №1:
Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“.

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка 
България“ №2, ЕИК 000133634, представлявана от инж. Даниел Панов -  Кмет на Община 
Велико Търново и Даниела Данчева -  главен счетоводител в Община Велико Търново и 
отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в 
публичния сектор (ЗФУКПС), наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и

2. ДЗЗД „ПЛАНЕКС“ със седалище и адрес град Велико Търново, улица 
„Магистрална“ №3, ет.4, ЕИК: 177426800, идентификационен номер по ДДС ВО177426800, 
представлявано от Кристиян Дешков -  Управител, с партньори в обединението:
„ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД с ЕИК: 202694924, с адрес на управление: град 
Велико Търново, улица „Магистрална“ №3, ет.4, представлявано от Кристиян 
Дешков -  Управител и „ПЛАНЕКС БУРГАС“ ООД с ЕИК:203368835, с адрес на управление: 
град Бургас, ж.к. „Зорница“ №54, представлявано от Людмил Митов - Управител,
наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

се подписа настоящото споразумение на основание чл.20а от ЗЗД, изречение второ, във 
връзка с чл. 120 от ЗОП; на основание чл.21, ал.1, т.2 от горепосочения договор; писмо от 
Община Велико Търново до ДЗЗД „ПЛАНЕКС“ с изх. № 53-2897-2/07.04.2021 г. и отговор 
от ДЗЗД „ПЛАНЕКС“ с вх. № 5300-20866-5/22.04.2021 г. с предложение за прекратяване на 
договора по взаимно съгласие, във връзка с чл.12, ал.1, ал.26 и ал.31, т. 10 от сключения 
договор.

При условия на отказ за финансово подпомагане в размер на 302 850 лв. с ДДС, 
представляваща 25% от безвъзмездната финансова помощ по договор № 
ВО1611ЕОР001-1.009-0005-С01-8-03 от 05.05.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „ПЛАНЕКС“, 
финансиран съгласно „ II.2.13) от Обявление за поръчка с ГО 945011 в РОП по процедура с 
уникален № 00073-2019-0069 по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико 
Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони 
в растеж“ 2014-2020 по Административен договор № РД -  02 -  37 - 113 за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ от дата 19.07.2019 г. с № В01611ЕОР001-1.009-0005-С01 по 
ОПРР 2014-2020 г. и неосигуреното към днешна дата собствено финансиране и с оглед да се
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ограничи хипотетичното финансово влияние върху средства на ЕС, се сключи това 
споразумение за следното:

Чл.1 Страните се съгласяват на основание чл.21, ал.1, т.2 да прекратят .договор № 
В016КБС)Р001-1.009-0005-С01-8-03 от 05.05.2020 г. по взаимно съгласие със следните

1. Във връзка с волята на страните да ограничат хипотетичното финансово влияние 
върху бюджета на ЕС при фактическата обстановка, описана по - горе и не приключилия 
процес на съгласуване на работния проект по чл.13, ал.5 от договора към датата на 
подписване на настоящото споразумение е всички контролни органи, експлоатационни 
дружества, общински и държавни институции и във връзка е Отговор от ДЗЗД „ПЛАНЕКС“ 
е вх. № 5300-20866-5/22.04.2021 г. страните се съгласяват, че Община Велико Търново не 
дължи заплащане на цената на работния проект по чл. 2, ал. 1 от договора, във връзка е чл. 2, 
ал.2 от договора в размер на 13 000,00 лв. (тринадесет хиляди лева и ООст.) без ДДС или 
15 600,00 лв. ( петнадесет хиляди и шестстотин лева и ООст.) е ДДС.

2. В срок от три работни дни от датата на подписване на настоящото споразумение ДЗЗД 
„ПЛАНЕКС“ е длъжен да възстанови полученото авансово плащане в размер на 35 % от 
общата стойност по чл.2, ал. 1 от договора в размер на 423 990,00 лв. е ДДС по банкова сметка 
на Община Велико Търново, както следва:

ВС 80 БОМВ 9130 32 24758000
В1С КОД : ЗОМВВОББ
БАНКА : ОБЩИНСКА БАНКА АД

3. Договор № В016КЕОР001-1.009-0005-С01-8-03 от 05.05.2020 г. между Община Велико 
Търново и ДЗЗД „ПЛАНЕКС“ се прекратява на дата следваща, датата на възстановяване на 
авансовото плащане по т.2 в пълен размер.

4. Съгласно чл. 16, ал. 16 от договора след кумулативно осъществяване на обстоятелствата: 
възстановяване на аванса от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в пълен размер и настъпило прекратяване на 
договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще освободи гаранцията за изпълнение, която към датата на 
подписване на споразумението е представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на банкова 
гаранция за добро изпълнение от „Юробанк България“ АД - референция 48-10422 от дата 
01.04.2021 г. за стойност 40 380,00 лева чрез предаване оригинала на документа за 
учредяването й.

5. При осъществено условие на настъпило прекратяване по т.З страните предприемат 
необходимите мерки за прекратяване на застрахователна полица № 1500-500-2020-00009 г. 
от 01.04.2020 г. от ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, представляваща гаранция за обезпечаване 
на авансово плащане в размер на 423 990,00 лв. е ДДС.

Неразделна част от настоящото споразумение са:
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- Писмо от Община Велико Търново до ДЗЗД „ПЛАНЕКС“ с изх. № 53-2897-2/07.04.2021 г.
- Отговор от ДЗЗД „ПЛАНЕКС“ с вх. № 5300-20866-5/22.04.2021 г.
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ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАН 
КМЕТ НА ОБЩИНА В
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ТЬШОДЮ ПРЕДСТА ШЛАНЕКС“

Даниела Данчер^, ^ У  1 /
Главен счетоводител Община Велико Търново

Съгласували:

Надя Петрова 
Директор ДирекциЦ ОП

Инж. Динко Кечев 
Директор Дирекция СУТщ 
Ръководител нцо^йт''''^

У
Мариела Цонева 
Директор Дирекция ПП ,

Русанка Александрова, ___
Главен юрисконсулт в~Д^рекций'ОП

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП
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