
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  №1 КЪМ 

ДОГОВОР  №13/ 02.08.2021г. 
 

Днес, 23.03.2022 г. в гр. Силистра между: 

 

1. ОУ „Иван Вазов”, гр. Силистра, с адрес: гр. Силистра, ул. “Добрич” № 76, БУЛСТАТ 

118030190, представлявано от Росица Панева Трендафилова – Директор, наричано по-долу 

за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една 

страна и Албена Николова - счетоводител 

и  

 
2. ЕООД „МЕРСЕДЕС“, гр. Силистра, със седалище и адрес на управление: гр. 

Силистра, ул. „Тутракан" № 16,  Регистриран с регистрационен №192500070,  
БУЛСТАТ-  201103788, Номер ,  банкова сметка  BG29STSA93000023825096,  
Банка „ДСК”АД гр. Силистра, представлявано        от Бонка Илиева Христова, 
ЕГН ……………………..   и упълномощено лице  Нено Стефанов Христов с ЕГН  
……………………. с пълномощно от 07.04.2010 г. издадено от нотариус Румен 
Тодоров наричано    за    краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга,  

 

 на основание чл.116, ал.1, т.3 във чл.21ал.16 т.2 от ЗОП („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“). 

Мотиви: 

Във връзка с COVID пандемията и преминаване на учениците от Обучение от разстояние в 

електронна среда към предимно присъствена форма на  обучение, от предвидените средства, 

се налага промяна в предварително планираната стойност по Договор №13/02.08.2021 ., без 

да се променя единичната цена.  

Промяната касае общата прогнозна стойност в резултат на повишаване на броя ученици в 

присъствена форма на  обучение, изявили желание за обедно хранене - кетъринг. 

 

страните се споразумяха за следното изменение: 

чл.3 изречението „Общата стойността на договора е  13 000,00 лв. с ДДС”  

СЕ ИЗМЕНЯ, както следва: „Общата индикативна стойност на договора става на  19 

600,00 лв. с ДДС“   

 

Чл.1. Всички останали клаузи по Договор №13/02.08.2021 г., остават непроменени. 

 Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от  01.04.2022 г.  

  Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра на 

български език – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/                                     За ИЗПЪЛНИТЕЛ: /п/ 
     /Росица Трендафилова/    /Упълномощено лице Н. Христов/                                                                    

 

 

/п/Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП и чл.4 от Общ регламент за защита на 

личните данни. 

 

 


