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.Програма за развитие на селските райони" 
' 2007-2013 г. 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 
към Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

изпълнение на строително - монтажни работи по проект „Ремонт на Народно 
читалище „Развитие - 1921, с. Дъбово, община Мъглиж, финансиран по договор 

№24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 
"Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)" от 11.03.2015 г. 

Днес, 09.09.2015 год., в с.Дъбово, между 

1. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ - 1921 г.", БУЛСТАТ 000804866, със 
седалище и адрес на управление с. Дъбово, ул."Мир" №3, представлявано от Румен Рачев -
Председател на настоятелството, от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
и 

2. "ББКМ ООД, със седалище и адрес на управление: град София, община 
Столична, ул. «Христо Белчев» № 5, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по 
вписванията с ЕИК 131243446, представлявано от Георги Асенов Георгиев - Управител, 
от друга страна, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

на основание чл.43, ал.2, т. 1, буква «г» от 3ОП във връзка с Протокол/Акт, (Образец 19) 
за установяване на действително извършените СМР от 09.09.2015 г. се сключи 
настоящото допълнително споразумение за: 

Чл. 1. Страните заявяват, че изменят Раздел IV, т. 4.1. от сключеният между тях на 
11.03.2015 г. Договор за възлагане на обществена поръчка, както следва: 

Цената на договора е посочена в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
остойностените от него количествени сметки, представляващи неразделна част от този 
договор и е общо в размер на 247 751,41 (двеста четиридесет и седем хиляди седемстотин 
петдесет и един лева и четиридесет и една стотинки) лв. без включен ДДС или 297 301,69 
(двеста деветдесет и седем хиляди триста и един лева и шестдесет и девет стотинки) лева 
с включен ДДС в съответствие с единичните цени в Ценовата оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Всички останали разоредби на договора остават непроменени. 

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от момента на 
подписването му. Същото се подписа в три екземпляра - едни за Изпълнителя и 
два за Възложителя. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт на Народно читалище „Развитие 1921" с.Дъбово, община Мъглиж", в 
изпълнение на договор №24/322/00755/23.07.2014 г. финансиран по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от НЧ„ Развитие-1921 
г." с. Дъбово, община Мъглиж и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващ орган. 
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Приложения: 

1. Протокол/Акт 
09.09.2015 г. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Председател на Чита 

РУМЕН РАЧЕВ 

установяване на действително извършени СМРАот г 
телство 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: .... 

Управител 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 
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