
 

 

ОБЩИНА  ВЕЛИКИ  ПРЕСЛАВ 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  

КЪМ  ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 № 123/ 01.04.2014 ГОД. 

 
Днес, 03.08.2015 г. в гр.Велики Преслав, ул. Борис Спиров № 58 между: 

 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, с адрес на управление – гр. Велики Преслав, ул. 

„Борис Спиров” 58,БУЛСАТ 000931625, ИН по ЗДДС BG 000931625, представлявана от Кмета 

– Александър Горчев Александров, наричана в договора “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, 

и 

2. „Толини” ООД , със адрес на управление гр. Шумен, ул. „Климент 

Охридски” № 35, вх. 3, ап. 55, регистрирано по ф.д. № 31/1994 г.  на Шуменски 

окръжен съд , ЕИК по чл. 23 от ЗТР /  БУЛСТАТ 837064026, ИН по ЗДДС BG 

837064026 , представлявана от Любен Божинов Илиев,  наричано по – долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

на основание чл. 15, т.2 от Договор № 123/ 01.04.2014 г. и  чл.43, ал. 2, т. 5 от 

Закона за обществени поръчки, поради неприключила открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет - „Доставка на стоки храни и/или хранителни 

продукти от групи "Месо и месни продукти, включително консервирани”, „Риба и 

рибни продукти” и „Яйца и яйчни продукти”, включително и за детски заведения, до 

обектите за производство на готова продукция за консумация  в община Велики 

Преслав, съобразно специфичните изисквания към тях” , открита с Решение № 002/ 

07.04.2015г. , публ. в Регистъра на ОП под № 00303- 2015 – 0002 от  07.04.2015 г и 

поради обстоятелството, че прекъсването на доставката би довело до съществени 

затруднения за възложителя, се сключи настоящото допълнително споразумение  за 

следното: 
 

§ 1  Срокът на изпълнение по  чл. 10 се удължава до сключване на договор с избран 

изпълнител, но с не повече от 6 месеца от датата на сключване на настоящото 

допълнително споразумение. 
 

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра − един за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор 

за възлагане на обществена поръчка № 123/ 01.04.2014 година  
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                          ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

............/п/.........................                                                                   ........../п/............................  

ВАСИЛ НИКОЛОВ                                                             ЛЮБЕН БОЖИНОВ ИЛИЕВ 

 

Зам.-кмет на община Велики Преслав                                      Управител «Толини»ООД 

Заповед № 98/ 21.03.2015 година   
 

 

Юрисконсулт:............../п/.................. 

                     /С. Каменовска / 

 
 


