
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № ^  ̂  *
КЪМ ДОГОВОР № ДР-27/15.04.2020 Г.

Днес, г., в гр. София, между:

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ /НЦОЗА/,
БУЛСТАТ: 176094665, ИД № по ЗДДС: BG176094665, със седалище: гр. София, бул. „Акад. 
Иван Гешов” № 15, представляван от доц. д-р Христо Хинков, дм - директор на НЦОЗА, и 
Цветана Костадинова - гл. счетоводител на НЦОЗА, наричан по-долу ИНДИВИДУАЛЕН 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и
„ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 121699202, със седалище и адрес на управление: 

гр. София, бул. „Тодор Александров” № 42, представлявано от Андрей Иванович Матюхов 
в качеството му на Управител, наричан по долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № ДР-27/15.04.2020 г.

I. КОНСТАТАЦИИ

1. В писмо на Министерство на финансите с per. № 91-00-408/20.11.2020 г. се посочва, 
че са предприети действия за удължаване срока на Рамково споразумение № СПОР- 
23/13.11.2019 г. за доставка на автомобилно гориво дЬ 31.05.2021 г. поради значителен 
недоговорен ресурс по рамковото споразумение и за осигуряване на технологично време за 
сключване на договори по бъдещото рамково споразумение, стартирано от ЦОП. 
Препоръчва се на индивидуалните възложители за обезпечаване на потребностите им от 
доставки на гориво да удължат сключените си договори при наличието на неусвоен ресурс 
по тях.

2. С Допълнително споразумение № 1/09.12.2020 г. на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от 
ЗОП е удължен срокът на Рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г. до 31.05.2021 г.

3. С писмо с вх. № на НЦОЗА 40/07.01.2020 г. НЦОЗА е уведомен за влезли в сила на 
30.12.2020 г. решения по проведената от ЦОП обществена поръчка за доставка на 
автомобилно гориво за периода 2021-2023 г. След сключване на новото рамково 
споразумение, ЦОП ще предприеме действия за предсрочното прекратяване на удълженото 
PC № СПОР-23/13.11.2019 г. в съответствие с чл. 18, ал. 6 от същото -  с едномесечно 
писмено предизвестие.

4. Предвид наличието на неусвоен ресурс по Договор № ДР-27/15.04.2020 г., за 
осигуряване непрекъснатост на доставките на автомобилно гориво за НЦОЗА, е 
целесъобразно страните да удължат срока на действие на договора до 31.05.2021 г.

II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, страните се споразумяха Договор № ДР- 
27/15.04.2020 г. да се измени, както следва:

1. Определеният в чл. 9, ал. 2 от Договор № ДР-27/15.04.2020 г. срок на изпълнение 
ще бъде удължен до 31.05.2021 г. .

Забележка: заличени лични данни на основание Регламент (ЕС) 2016/679



)

2. Останалите клаузи на Договор № ДР-27/15.04.2020 г. не се изменят.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два екземпляра -  по един за 
всяка от страните.
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