
 
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 

КЪМ  
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № ОП-2016-006 -1/ 14.07.2016 Г. 

 
 

Днес, 09.09.2016 г. в гр. Лясковец, между:  
1. Община Лясковец, с адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико 

Търново,  пл. „Възраждане” № 1, с БУЛСТАТ 000133844, тел. 0619 / 2 20 55, 
представлявана от д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - Кмет и Диянка 
Константинова Бобева – За Главен счетоводител, наричана за кратко 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и   

 2. „ЕНЕРГО - ПРО Енергийни Услуги” ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 258, 
Варна Тауърс, кула Г, тел. 052/577-770, е-mail: market@energo-pro.bg, факс: 
052/577-340, ЕИК 131512672, представлявано от  Пламен Стефанов в качеството му 
на Управител, определен за изпълнител след проведена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка № 00137-2016-0005 в Регистъра на обществени 
поръчки към Агенцията по обществени поръчки, наричано по-долу за краткост 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, 

на основание чл. 116, ал. 1, т. 2, буква „б” и § 4 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки и във връзка със 
Заповед № 851/05.05.2016 г. на Кмета на Община Лясковец, се допълва  
Техническата спецификация (Приложение № 3), неразделна част от договора за 
изпълнение на обществената поръчка, точка IV., като се включва нов обект за 
доставка на електрическа енергия под № 32 от Техническата спецификация, а 
именно – „Музей на гурбетчийското градинарство - гр. Лясковец”.  

Причините, обуславящи настоящата промяна са следните: Съгласно Заповед 
№ 851/ 05.05.2016 г. на Кмета на Община Лясковец се прекратява предоставеното 
право на управление и ползване (стопанисване и управление) на Читалищното 
настоятелство на Читалище „Напредък – 1870“ - гр. Лясковец, върху имот -
публична общинска собственост, представляващ „Музей на гурбетчийското 
градинарство“, находят се на адрес: гр. Лясковец, ул. „Петър Карамичев” № 18.  

 
Страните се споразумяха за следното: 
§ 1. В Техническата спецификация, неразделна част от Договор № ОП-2016-

006-1/14.07.2016 г., сключен между Община Лясковец и „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни 
Услуги” ЕООД, в точка IV. „Месечното потребление на електрическа енергия за 
предходната 2015 година” се включва нов обект за доставка на електрическа 
енергия под № 32 - Музей на гурбетчийското градинарство - гр. Лясковец.  

§ 2. Всички останали разпоредби на договора остават непроменени. 
 
Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, от 

които един за възложителя и един за изпълнителя.  
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………….....  ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………… 

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  (П)  ПЛАМЕН СТЕФАНОВ - (П) 
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КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ  УПРАВИТЕЛ НА „ЕНЕРГО-ПРО 
ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД 

     
     (П)  
За Главен счетоводител:.………..…..........      ………………………….. – …….. 
    Д. Бобева   Пълномощно № …… / ……….. г. 
 
 
     (П)    ………………………… – ………… 
 Съгласувал юрист: ………………   Пълномощно № ……… / …………г. 
       Г. Кирилова 
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