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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ XРЕГИОНИ В РАСТЕЖ

СПОРАЗУМЕНИЕ

№ BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 -01 
по договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 

от дата 12.05.2020 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 № 3: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между 
улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“

Днес, на дата А .„ .. .4'.... 2022 г. в гр. Велико Търново, между:

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 „ТЪРНОВО 2019“ със седалище град Варна, и адрес град Варна, улица „Д-р 
Николай Коларов“ №3, БУЛСТАТ: 177433613, идентификационен номер по ДДС: BG 177433613, 
представлявано от Росен Колелиев - Управител, с партньори в обединението: „Пътища и Мостове“ 
ЕООД, с ЕИК: 813029821, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, п.к. 9200, бул./ул. ул. 
Борис Мавроганов № 3, и адрес за кореспонденция: град Варна, ул. р-н Приморски, ж.к. БРИЗ ЮГ, 
бул./ул. Др. Николай Коларов № 3, представлявано от Росен Колелиев - Управител и 
"ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД, с ЕИК: 041061430, със седалище и адрес на управление: град 
Варна, п.к.9010, р-н Приморски, ж.к. Бриз-юг, бул./ул. ул. Д-р Николай Коларов № 3, 
представлявано от Ганка Колелиева-Управител, Иван Колелиев - Управител представляващи - 
заедно и поотделно и Кольо Червенков -  Прокурист, 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 ДЗЗД 
„ТЪРНОВО 2019“ с вх. № 53-2899-1#1/24.11.2022 г., разменената кореспонденция между страните 
и окончателен приемо-предавателен протокол от 15.06.2022 г. за изготвени и съгласувани работни 
инвестиционни проекти по всички части, се сключи това споразумение за следното:

Чл. 1 Страните се съгласяват на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 да прекратят договор № 
BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 от 12.05.2020 г. по взаимно съгласие със следните последици:

1. Във връзка с не започналия процес по изпълнението на строително -  монтажни работи, 
респективно авторския надзор по договора към датата на подписване на настоящото споразумение 
страните се съгласяват, че Община Велико Търново, не дължи заплащане на цената за същите по чл. 
2, ал. 1 от договора в размер на:

- цена за авторски надзор - 7630,00 (седем хиляди шестстотин и тридесет) лева без ДДС или 
9156,00 (девет хиляди сто петдесет и шест) лева с ДДС;

- цена за СМР - 632 987,40 (шестстотин тридесет и два хиляди деветстотин осемдесет и седем 
лева и 40ст.) лева без ДДС или 759 584,88 (седемстотин петдесет и девет хиляди петстотин 
осемдесет и четири лева и 88ст.) лева с ДДС.

2. В срок от десет работни дни от датата на подписване на настоящото споразумение ДЗЗД

Този документ е, създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони 
в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. С тран и ца 1



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„ТЪРНОВО 2019“ е длъжен да възстанови остатък в размер на 269 059,31 лева с ДДС (двеста 
шестдесет и девет хиляди петдесет и девет лв. и 31 ст.) от полученото авансово плащане в размер 
на 35 % от общата стойност по чл. 2, ал. 1 от договора по следната банкова сметка на Община Велико 
Търново:

БАНКА: ОБЩИНСКА БАНКА АД 
BAN: BG 80 SOMB 9130 32 24758000 
BIC: SOMBBGSF

3. Договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 от 12.05.2020 г. между Община Велико 
Търново и ДЗЗД „ТЪРНОВО 2019“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 остатъка от аванса от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в размер на 269 059,31 лева с ДДС (двеста 
шестдесет и девет хиляди петдесет и девет лв. и 31 ст.) и настъпило прекратяване на договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение, която към датата на подписване на 
споразумението е представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на банкова гаранция за изпълнение 
от БАНКА ДСК АД -  референтен номер: 116DSK12795 от дата 14.09.2022 г., в размер на 26 968,70 
лева (двадесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и седемдесет стотинки), чрез 
предаване оригинала на документа за учредяването й.

5. При осъществено условие на настъпило прекратяване по т. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
освобождава гаранцията за авансово плащане, която към датата на подписване на споразумението е 
представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на банкова гаранция за авансово плащане от БАНКА 
ДСК АД -  референтен номер: 116DSK16901 от дата 14.09.2022 г., в размер на 283 171,31 лева 
(двеста осемдесет и една^ хиляди сто седемдесет и един лев и тридесет и едн*г\стотинки), чрез 
предаване оригинала на /гшк-умента за учредяването й.

1м екземпляра по

Главен счетоводител UOuumtf Велико Търново

Съгласували:
Изготвил: Надя Петров^
Директор Дирекция OFlP

Инж. Динко Кечев 
Директор Дирекция

Мариела i (вйева 
Директбр Дирекция ПП

Трета Маринова 
Юрисконсулт в Дирекцш? Lm i
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