
 

 

                    

       
 

 

 
                                                                                             

СПОРАЗУМЕНИЕ  

 

 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ОТ 02.10.2019 г.,  

В СИЛА ОТ 31.10.2019 г. 

 

с предмет:  

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 33 „Сребърни 

звънчета“, 

 сключен на основание чл. 112  и Решение № 1/07.06.2019 г. на Директора на 

ДГ 33 

 

Днес,05.10.2020 г., в гр. София,   

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл.13, ал. 3 от Закон за мерките 

и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците(Загл.доп.- ДВ, бр. 44 от 

2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) и подадено заявление с вх.№ 472/08.06.2020 г. от 

«Бохемис» ООД  

между: 

 

1.ДГ 33 «Сребърни звънчета», гр. София – 1632, ж.к. Овча купел – 2, ул. «Сребърни 

звънчета» № 4, Булстат: 000674277, представлявана от Надка Пачеджиева - Директор, 

наричан по– долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна и  

 

2. «Бохемис» ООД, ЕИК 121462751, със седалище и адрес на управление: област     

София(столица), община Столична, гр.София 1220, район „Надежда“, бл. 132, вх. А, ет. 7, 

ап. 20 и адрес за кореспонденция: област София,(столица), община Столична, гр. София, 

п.к. 1592, район Младост, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 4-8, борса „Къра“, склад 118, 

представлявано от Кирил Рангелов в качеството му на Управител , наричано 

“ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,    

 

се сключи настоящото споразумение за следното:  

 

 

            Чл. 1. (1) Страните се съгласяват посочения в чл. 8, ал. 1 срок на договора да бъде 

удължен със срока на действие на извънредното положение в Република България. 

(2) Срокът на договора е до 31.12.2020 г. включително.  

 



 

            Чл. 2. Всички останали разпоредби по Договор от 02.10.2019г. остават 

непроменени.  

 

 

             Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – 

два за Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ДИРЕКТОР НА 33 ДГ                                             «БОХЕМИС» ООД 

Н. ПАЧЕДЖИЕВА  - П                                             Управител: Кирил Рангелов - П     

 

 

 

 

 

СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ДГ № 33: 

 

СНЕЖАНА ГЕНЧЕВА - П 
 


