
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 
към 

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

№ 27/19.08.2019г. 

Днес, 12.08.2020г., в с. Церова кория, общ. Велико Търново, между: 

Държавна психиатрична болница-с. Церова кория, ЕИК 000130079, с адрес: с. 
Церова кория, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. Втора № 27, представлявана 
от Директора - д-р Даниела Иванакова и Главен счетоводител Здравка Червенкова, 
наричан/а/о за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и 

ЕТ „АМИГО - ВЕЛКО ВЪЛЧЕВ", със седалище и адрес на управление: гр. 
Лясковец, ул. Иван Камбуров № 1А, представлявано от Велко Добрев Вълчев, ЕИК 
814231256, представляван/а/о от Велко Добрев Вълчев, в качеството на физическо лице -
търговец, наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните", а всеки от тях 
поотделно „Страна"); 

Съгласно чл. 116, ал.1, т.З от ЗОП, договорът може да бъде изменен, когато 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. С настоящото допълнително споразумение се изменят единичните цени на част 
от хранителните продукти, посочени в Приложение № 3 към Договор за доставка на 
хранителни продукти № 27 / 19.08.2019г., респективно се изменя общата прогнозна стойност 
на договора, предвид следните мотиви: 

С Решение № 45 / 16.07.2019г. е открита процедура на пряко договаряне за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 
Държавна психиатрична болница-с. Церова кория", по обособена позиция № 4. Месо и 
месни изделия, публикувана в Регистъра а обществените поръчки под номер 01056-2019-
0003. С решение № 50/30.07.2019г. на Възложителя е определен за изпълнител участника ЕТ 
„АМИГО - ВЕЛКО ВЪЛЧЕВ". 

Имайки предвид гореописаната фактическа обстановка, възложителят е извършил 
всички необходими действия за обезпечаване доставката на месо и местни продукти до най -
уязвимите групи хора, а именно психично болни хора, настанени за лечение при 
възложителя. 

Въпреки положената дължима грижа, възложителят не е могъл да предвиди 
разпространението на болестта Африканска чума по свинете / АЧС/ в област Велико Търново 
и страната, както и последствията, които водят до непрекъснато и драстично увеличаване на 
цените на свинското месо и производните от него хранителни продукти. Първите 
констатирани случаи на АЧС от Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ са 
от месец юли 2019г., т.е. след решението на възложителя за определяне на изпълнител. 
Предприетите мерки по отношение на констатираните огнища на АЧС, характеризиращи се с 
ликвидирането на огромен дял от промишлено отглеждането свине, към днешна дата водят 
до непрекъснато увеличаване на цените на свинско месо и производните от него хранителни 
продукти. Увеличението на цените е видно и от изготвена справка от Държавна комисия по 
стокови борси и тържища за месо, месни изделия и риба. 

Предвид създалата се ситуация, за изпълнителят е невъзможно да изпълнява 
доставките на месо и месни продукти на цени, които е оферирал към дата 30.0.2019г., имайки 
предвид, че прогнозната стойност на поръчката е определена към момента на откриване на 
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решението /16.07.2019г./ и същата по предварително обявените условия на възложителя е 
била максимална за офериране от участниците. За възложителя не е налице и възможност да 
прекрати договора и да обяви нова процедура за доставка на месо и месни продукти, тъй като 
пациентите на ДПБ - Церова кория ще останат без доставки, а това ще се отради върху 
изхранването им, което е предпоставка за настъпването на вредоносни за здравето им 
последици. 
На основание всичко гореизложено, за възложителя е налице хипотезата на чл. 116, ал.1, т.З 
от ЗОП, тъй като са налице обстоятелствата, които въпреки дължимата грижа, той не е могъл 
да предвиди, които не водят до промяна на предмета на договора. 

на основание чл.17 от Договор за доставка на хранителни продукти № 27 / 19.08.2019г., 
във връзка с чл. 116, ал.1, т.З от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение 
към Договор за доставка на хранителни продукти № 27 / 19.08.2019г., с което страните се 
съгласяват за следното: 

Чл.1. Изменя се чл. 2 (2.1) от договора както следва: „Общата прогнозна стойност на 
доставките, предмет на Договора е в размер на 61 366,67 лева без ДДС и 73 640,00 лева с 

Чл.2 Изменят се единичните цени на част от хранителните продукти в Приложение № 
3, а именно: 

S Свинско месо за готвене, без кост - от 3,91 на 6,67 лева без ДДС. 
^ Прясна наденица - от 2,00 на 5,00 лева без ДДС. 
•S Кайма смес - от 4,50 лева на 5,25 лева без ДДС. 
^ Сух шпек - от 3,90 на 6,83 лева без ДДС. 
•S Малотраен колбас - от 2,00 на 3,50 лева без ДДС. 
Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор за доставка на хранителни продукти № 27 / 

19.08.2019г. остават непроменени. 

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му. 

Настоящото Допълнително споразумение се подписа в 2 еднообразни екземпляра - 1 за 
Възложителя и 1 за Изпълнителя. 

ДДС. 

Главен сч< 

Д-Р Да Пачикова 

Страница 2 от 2 


