
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  № 1 

КЪМ ДОГОВОРИ № 27/18.04.2019г; № 28/18.04.2019 г. 

 

Днес, 16.04.2020 г., в гр. Сливен, на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г. във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените 

поръчки,  

 

се сключи настоящото допълнително споразумение между: 

 

1. Териториално поделение „Държавно горско стопанство Котел“ при 

„Югоизточно държавно предприятие ” ДП гр. Сливен, вписано в Търговския регистър 

към Агенция по вписванията с ЕИК: 2016176540153, със седалище и адрес на 

управление: 8970 гр. Котел, обл. Сливен, общ. Котел, ул. "Проф. Павлов" № 57, 

представлявано от инж. Ивайло Русев, в качеството си на директор и Иванка Тинева – 

главен счетоводител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  и  

2. „АУТО ЧЕРКЕЗОВ“ ООД, ЕИК: 200920539, със седалище и адрес на 

управление: гр. Сливен, ул. „ Възражадне“ № 7,представлявано от Радостина Тодорова 

Димитрова - Черкезова, в качеството си на управител, наричан по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ. 

1. Страните установяват, че въз основа на проведена открита процедура, открита с 

решение № РД-10-8/22.01.2019 г. на директора на  ТП „ДГС Котел“ за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, 

профилактика, доставка на резервни части и консумативи за МПС стопанисвани от ТП 

„ДГС Котел“ по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 – „Техническо 

обслужване, основен и текущ ремонт и профилактика на МПС“; Обособена позиция 2 – 

„Доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителя за срок от 12 

месеца“ и съгласно Решение № РД-10-25/10.02.2017 г. за класиране на участниците и 

избор на Изпълнител, между тях се сключиха следните договори договор № 

28/18.04.2019 за обособена позиция № 1 и договор  №  27/ 18.04.2019 за обособена 

позиция № 2  за изпълнение на поръчката с горепосоченият предмет.  

2. Страните установяват, че в документацията за процедурата, в обявлението и в 

сключените между тях Договори – за обособена позиция № 2 , определеният финансов 

ресурс осигурен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е в размер до 60 000  /шестдесет хиляди/ лв. без 

ДДС и за обособена позиция  № 1, определеният финансов ресурс осигурен от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е в размер до 9 000 /девет хиляди/ лв. без ДДС е определена опция с 

достигане на финансовият ресурс, на цитираните по горе обособени позиция, договорът 

да бъде прекратен. Към датата на подписване на настоящото споразумение 

предвидената опция за достигане на финансовият ресурс не е достигнат.  

3. Страните установяват, че в хипотезата на гореизложеното, договорът е 

продължил своето действие. Предвид постъпилото искане от Изпълнителя с правно 

основание чл. 13, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020г., към 

настоящия момент е налице основание срокът на Договора да бъде предоговорен по 

реда на горната разпоредба, във връзка с предвидената възможност по чл.116, ал.1, т.3 

от ЗОП, съгласно която договорът може да бъде изменен „поради обстоятелства, които 

при полагане на дължимата грижа, възложителят не е могъл да предвиди е възникнала 

необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора”, тъй 



като обявеното с решение на Народното събрание от 13.03.2020г. извънредно 

положение в страната по предложение на Министерския съвет поради разрастващата се 

пандемия от COVID–19 в глобален мащаб, обявена от Световната здравна организация 

и с оглед предприетите посредством съответните държавни актове противоепидемични 

и ограничителни мерки, представляващо по своята природа „непреодолима сила” е 

обстоятелство, което страните не биха могли да предвидят при полагане на дължимата 

грижа. 

 

 

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

1. Като взеха предвид горепосочените обстоятелства, на основание чл. 13, ал. 2 от 

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 

Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от 

Закона за обществените поръчки,  

1. Срокът за изпълнение на договора, посочен в чл.2 от него, се предоговаря, като 

същият се увеличава, но не повече от срока на действие на извънредното положение и 

се прекратява с изчерпване на общият финансов ресурс на поръчката за изпълнение. 

2. За допълнително възложените с настоящото споразумение услуги и доставки се 

прилагат автоматично цените съгласно ценовото предложение на изпълнителя, въз 

основа на което е определен за изпълнител на обществената поръчка, както и условията 

съгласно техническото му предложение, които са неразделна част от договора. 

3. Всички останали клаузи по № 28/18.04.2019 за обособена позиция № 1 и 

договор  №  27/ 18.04.2019 за обособена позиция № 2, извън предмета на настоящото 

допълнително споразумение, остават непроменени и в сила.  

 

 

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два (2) еднакви и 

еднообразни екземпляра – всеки един със силата на оригинал, един за Изпълнителя и 

един за Възложителя.  

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Директор:                                                                   Управител: 

/п/,/п/*                                                                           /п/,/п/* 

* заличена информация,                                             *заличена информация 

съгласно чл. 37 от ЗОП                                               съгласно чл.37 ЗОП    
инж. Ивайло Русев                                            Радостина Димитрова Тодорова- Черкзова

   

 

гл. счетоводител: 
/п/* 

*заличена информация,   

съгласно чл. 37 от ЗОП  
 

Иванка Тинева 


