
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 
№ Д-01-7(1)/ 10.05.2016 г. 

КЪМ ДОГОВОР № Д-01-7/ 07.04.2016 г. 
 

Днес, 10.05.2016 год. в гр. София между  
 
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, с адрес 
гр. София, бул. ”Дондуков” № 2, ЕИК 000698391, представлявана от Росен Кожухаров – 
главен секретар на президента и Мария Михайлова – началник на отдел „Финанси“ в 
дирекция „Финансово, стопанско и информационно обслужване”, наричана 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и от друга: 
 
„НОВИЗА“ ЕООД, ЕИК 200719510, адрес: гр. София-1407, ул. „Люботрън“ № 5, ет. 4, 
ап. 18, представлявано от арх. Правдомира Иванова Алексиева – управител, наричано за 
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 
 
като страни по договор № Д-01-7/ 07.04.2016 г. за изработване на инвестиционен проект 
на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 и във връзка с § 23 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за обществените поръчки, с оглед промяна на инвестиционните 
намерения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и необходимост от промяна на функционалния обхват 
на инвестиционния проект, обект на възложената услуга, се сключи настоящото 
допълнително споразумение за следното: 

 
1. Чл. 1, ал. 1 се изменя така: 
Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема на свой риск срещу 

възнаграждение да изработи инвестиционен проект за обект „Промяна на 
предназначението на помещение от офис за пресцентър в многофункционална зала 
в сградата на Администрацията на президента, гр. София, бул. „Дондуков“ № 2“, 
наричан по-нататък в договора „проекта“ и да упражнява авторски надзор по всички 
негови части при условията за възлагане на обществената поръчка. 

 
2. Останалите клаузи от договор № Д-01-7/ 07.04.2016 г. не се изменят. 

 
3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на неговото сключване. 
 
Настоящото споразумение се сключи в три еднообразни екземпляра – един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал и е 
неразделна част от договор № Д-01-7/ 07.04.2016 г. 

 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
      /П/        /П/ 
 
          Росен Кожухаров        арх. Правдомира Алексиева 
Главен секретар на президента                      Управител  
   на Република България 
 
        /П/ 
         Мария Михайлова 
  Началник на отдел „Финанси“ 


