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Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О  С П О Р А З У М Е Н И Е   

КЪМ ДОГОВОР № 95/15.06.2020 г. 

за изпълнение на обществена поръчка с наименование:  

,,Организиране на събития, свързани с дейността на ДП БСТ’’ 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 ,,Избор на изпълнител за организиране на 

седем групи събития, свързани с дейността на ДП БСТ"  

 

 

Днес, 21.12.2020, в гр. София,  

на основание чл.116, ал.1, т.7, вр.ал.5 Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с 

чл.45 от Общите разпоредби на Договор №95 от 15.06.2020 г. за изпълнение на 

обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за организиране на седем групи 

събития, свързани с дейността на ДП БСТ“, предвид Докладна записка, вх.N.01-04-

1814/16.12.2020 г. на директор ДМ с предложение за възникнала необходимост за 

изменение на сключения между страните договор,  

между: 

Държавно предприятие “Български спортен тотализатор” /ДП БСТ/ със седалище и 

адрес на управление в гр. София – п.к. 1618, Столична община, район Красно село, ул. 

„Хайдушко изворче” № 28, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при 

Агенция по вписванията с ЕИК 202766380, представлявано от Любомир Петров – 

Изпълнителен директор и с Главен счетоводител – Катя Маринова, наричано по-долу 

“ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна  

и  

„Апра“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София п.к 1000, ул. 

“Г.С.Раковски” 111, ет. Мецанин, вписано в Търговския регистъри РЮЛНЦ към 

Агенцията по вписванията с ЕИК 831727361, представлявано от Томислав Цолов в 

качеството му на Управител, чрез пълномощника Людмила Александрова Цолова-

Борисова, ЕГН 7803126294, упълномощена с пълномощно с нотариална заверка на 

подписа N13431 от 28.09.2018 г. на нотариус Маргарита Шамлиян с рег. N 042 на 

Нотариалната камара, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ от друга страна, 

 

се подписа настоящото Допълнително споразумение за изменение на Договор № 95 от 

15.06.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за 

организиране на седем групи събития, свързани с дейността на ДП БСТ“ 

(„Договора/Договорът“), сключен на основание чл.112, ал.1 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), след проведена процедура на пряко договаряне, по реда на чл.182, ал.1, 

т.5 ЗОП, за услуги, включени в приложение №2, към чл.11, ал.3 от ЗОП, с 

наименование: ,,Организиране на събития, свързани с дейността на ДП БСТ’’ по 

обособена позиция № 1 ,,Избор на изпълнител за организиране на седем групи събития, 

свързани с дейността на ДП БСТ", открита с Решение № 81/05.05.2020 г., публикувано 

в РОП, с партиден № 04666-2020-0002 и влязло в сила Решение за определяне на 

изпълнител № 98/27.05.2020 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен 

тотализатор“. 

 

Страните се споразумяха за следното: 

 

1. Чл. 3, изречение първо от Договора, се изменя и придобива следната редакция: 

„Договорът влиза в сила  на 15.06.2020 г. и е със срок на действие до достигане 

на максимално допустимата Стойност на Договора, посочена в чл. 7, ал.1 /в т.ч. 
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и до достигане на такава остатъчна сума по него, за която е невъзможно 

изпълнение, на която и да е единична дейност, част от Услугите по чл. 1 на 

Договора/, но не по-късно от 31.01.2021 г., което от двете събития настъпи по-

рано“. 

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

му. 

3. Всички останали клаузи на Договора за обществена поръчка остават 

непроменени и запазват действието си. 

 

 Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в три 

еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 
/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/   /заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/ 

 

..................................................   .................................................. 

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ  ЛЮДМИЛА АЛ. ЦОЛОВА-БОРИСОВА 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР   ПЪЛНОМОЩНИК   

 

 
/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/ 

.................................................. 

КАТЯ МАРИНОВА 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


