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Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0045-C01 „Енергийна ефективност на
образователната инфраструктура в град Севлиево”, 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 документа се носи от Община
Севлиево 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. Процедура BG16RFOP001-2.001
„Енергийна ефективност в периферните райони“

1

АНЕКС №1
КЪМ ДОГОВОР ЗА ИНЖЕНЕРИНГ №ОП-38/08.07.2016 Г.

Днес, 24.10.2016 г., в гр.Севлиево, между:

1. Община Севлиево, ЕИК по Булстат: 000215889, адрес: град Севлиево 5400, пл. „Свобода“ №1, представлявана от д-р
Иван Тодоров Иванов – кмет, в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020
г., приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в перифертните райони“, наричан за
кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
2. „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, ЕИК 126729838, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, 6300, ул. „Добруджа“
№10, вх.Б, ет.2, офис 23, представлявано от Величко Христов Минев, наричан за кратковст ИЗПЪЛНИТЕЛ

се сключи настоящият Анекс към Договор за Инженериг № ОП-38 от 08.07.2016г.

като страните се споразумяха за следното:

1. Добавя се сигнатура за номер на договора, съгласно указания на Управляващият орган на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.,както следва:

№ BG16RFOP001-2.001-0045-C01-S-01

2. Добавя се следното заявление, както следва:

„Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0045-C01 „Енергийна ефективност
на образователната инфраструктура в град Севлиево”, 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 документа се носи от
Община Севлиево 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. Процедура
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“.

3. Добавя се в съдържанието на Раздел V. Права и задължения на странте, чл. 10, ал.1, нова т. 42 със следният
текст:

„ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да следи и докладва за възникнали нередности при изпълнението на
договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови всички
неправомерни изплатени суми, заедно с дължимите лихви.“

4. Всички останали клаузи от Договор № ОП-38 от 08.07.2016г. остават непроменени.

Настоящият анекс влиза в сила от 24.10.2016 г. и се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

……………………………………

(подпис/печат)

……………………………………….

(подпис/печат)

Д-Р ИВАН ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ВЕЛИЧКО МИНЕВ

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД
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