
 

 

ОБЩИНА  ВЕЛИКИ  ПРЕСЛАВ 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  

КЪМ  ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 № 141/ 29.07.2013 ГОД. 

 
Днес, 31.07.2015 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. „КРИСРАЯН” ЕООД, със седалище и адрес на управление:  гр. Велики 

Преслав, ул. „Хан Омуртаг” № 17А, ЕИК 201566213; ИН по ДДС BG 201566213, 

представлявано от Силвия Янкова Христова – Управител,  наричано по – долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

на основание чл. 15, т.2 от Договор № 141/ 29.07.2013 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 група "Мляко и млечни 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 № 001/ 

03.04.2015г. , публ. в Регистъра на ОП под № 00303- 2015 – 0001 от  03.04.2015 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 № 141/ 29.07.2013 година  
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                          ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

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

ВАСИЛ НИКОЛОВ                                                             СИЛВИЯ ЯНКОВА ХРИСТОВ 

 

Зам.-кмет на община Велики Преслав                                      Управител «КРИСРАЯН»ЕООД 

Заповед № 98/ 21.03.2015 година   
 

 

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

                     /С. Каменовска / 

 

 
 


