
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

по договор за обществена поръчка от дата 28.04.2016 г. с обект: Доставка на хранителни 
продукти за структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по 
обособени позиции. За обособена позиция №1 „Хляб и хлебни изделия на мероприятията 
към ЦСУ. Хляб и хлебни издалия за дирекция ОМДС”, сключен на основание чл. 74, ал.1 от 
ЗОП(отм.), след проведена процедура с уникален номер 00073-2015-0010 в регистъра на 
АОП и публикувано обявление № 664467 от дата 29.04.2015 г. и Допълнително 
споразумение от дата 24.04.2019 г.

Днес [ 5 .  / ( ? .  .. .2019 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, е адрес: град Велико Търново, пл. „Майка 
България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет 
на Общината, в качеството му на „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Павлинка Калбанова -  Главен 
счетоводител в Дирекция ОМДС и Илка Тодорова-Славчева- Главен счетоводител ЦСУ при 
Община Велико Търново - отговорни лица по чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна, и

2. „Фаворит 98” ООД, гр. Велико Търново, наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“,
със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. „Сан Стефано”, № 
32, с ЕИК: 104081986, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. „Сан 
Стефано”, № 32, телефон 0898 563414, е_таП: sch@favorit98.com, представлявано от 
МИЛЕНА МИЛЧЕВА, от друга страна,

Настоящото допълнително споразумение се сключва на основание чл. 116, ал.1, т.З от 
ЗОП (Изм. ДВ, бр. 86 от 2018 г.), във връзка с § 133, ал.1 ПЗР ЗИД, ДВ, бр. 86/2018 г. и във 
връзка с Решение № РД 24-135/18.09.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново за 
прекратяване на Обособена позиция №1 по обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико 
Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия;
Обособена позиция № 2: Млечни произведения“ публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/699, е 
уникален номер на процедурата 00073-2019-0038 в регистъра на АОП и Решение № РД 24- 
132/12.09.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново за избор на изпълнител по 
обществена поръчка е предмет: „Доставка на хранителни продукти за обекти към структури 
на Община Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на 
хранителни продукти за обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт”, разположени на територията на Община Велико Търново - Хляб и хлебни изделия; 
Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за 
социални услуги“ при Община Велико Търново - Хляб и хлебни изделия; Обособена 
позиция № 3: Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални 
услуги“ при Община Велико Търново -  Млечни произведения“, публикувана на профила 
на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
кириуас!га/685. с уникален номер на процедурата 00073-2019-0027 в регистъра на АОП и 
във връзка със сключването на договор от дата 16.10.2019 г. със „СТЕЛИТ 1“ ЕООД гр.
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Севлиево е предмет: „Доставка на хранителни продукти за обекти към структури на Община 
Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни 
продукти за обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, 
разположени на територията на Община Велико Търново - Хляб и хлебни изделия“.

По мотиви посочени в Решение № РД 24-135/18.09.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново не е избран изпълнител за изпълнение на доставки е предмет: „хляб и 
хлебни изделия“ за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико Търново 
и към днешна дата е необходимо продължаващо удовлетворяване на потребностите от 
доставки на тези хранителни продукти по процедура е изпълнителят по договор за 
обществена поръчка от дата 28.04.2016 г. С Решение № РД 24-132/12.09.2019 г. на Кмета на 
Община Велико Търново е избран изпълнител за обособена позиция № 1 Доставка на 
хранителни продукти за обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт”, разположени на територията на Община Велико Търново - Хляб и хлебни изделия“, 
е който ще бъде сключен договор от дата 16.10.2019 г„ поради което отпада необходимостта 
от обезпечаване на обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, 
разположени на територията на Община Велико Търново от изпълнителя „Фаворит 98” 
ООД, гр. Велико Търново, във връзка със сключеното Допълнително споразумение от дата
24.04.2019 г. между страните.

С оглед вменените на Кмета на общината задължения, съгласно действащото в 
страната законодателство е необходимо обезпечаване на доставката на хранителните 
продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико Търново и към 
днешна дата, предвид това, че тази дейност е от обществено значение, характеризираща се е 
неотложност и непрекъсваемост на изпълнението й. Осигуряването на доставки на само 
част от планираните видове хранителни продукти за обектите и в случая 
неосъществяването на доставки на „хляб и хлебни изделия“ ще доведе до невъзможност да 
се организира пълноценно хранене на потребителите в обектите. Гореизложените 
обстоятелства, представляват такива, които възложителят при полагане на дължима грижа 
не би могъл да предвиди и не е бил длъжен да предвиди по смисъла на чл. 26 от ППЗОП и 
едновременно е това изменението не води до промяна на предмета на договора.

При установената фактическа обстановка и поради последиците, следващи 
горепосоченото решение за прекратяване на обособена позиция №1, се сключи това 
допълнително споразумение за следното:

1. Страните се съгласяват да променят сключеният договор от дата 28.04.2016 г., 
изменен е Допълнително споразумение от дата 24.04.2019 г. като отпадане изпълнението на 
договора към обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, 
разположени на територията на Община Велико Търново е хранителните продукти - Хляб и 
хлебни изделия.

2. Изпълнителят приема, че с подписване на настоящото допълнително споразумение 
се счита за уведомен за информацията по т.2 и за преустановяване на доставките към 
обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”.

3. На основание чл. 116, ал.2 от ЗОП, всички плащания за изпълнението на договора 
от дата 28.04.2016 г. след изменението му е Допълнителното споразумение от дата
24.04.2019 г„ не могат да надхвърлят 50 на сто от стойността му преди изменението.

4. Всички доставки към обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт”, разположени на територията на Община Велико Търново е хранителните продукти - 
Хляб и хлебни изделия трябва да бъдат приключени към дата 15.10.2019 г. включително.
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Промяната влиза в сила от датата на подписването на настоящото допълнително 
споразумение и не променя предмета му.

Всички останали условия по договора от дата 28.04.2016 г. остават непроменени. 
Настоящото споразумение се състави в два еднообразни в съдържанието си 

екземпляра по един за всяка от страните.
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: У / ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Павлинка Калбанова 
Главен счетоводител в Дирек^и^Ь^ДС

Илка Т одорова-Славчева' 
Главен счетоводител ЦСУ

Съгласували:

Пенка Игнатова '  ’
Директор Дирекция ОМДС

Росица Димитрова _1 Директор Дирекция СДЗ '
к

Надя Петрова 
Директор Дирекция ОП

Русанка Александрова
Главен юрисконсулт в Дирекция ОП
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