
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ uv 

към Договор № 39/23.11.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации за нуждите на 

Министерството на енергетиката" 

1. МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА, с адрес гр. София, ул. "Триадица" № 8, ЕИК 
176789460, представлявано от Татяна Секулова, главен секретар на Министерство на 
енергетиката (МЕ), оправомощена със Заповед № Е-РД-16-405/11.05.2017 г. на министъра на 
енергетиката и Мариела Милева, директор на дирекция "Финанси, управление на 
собствеността, информационно и комуникационно обслужване", наричано по-долу 
"ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2. „БЪЛГАРИЯ ЕР - ПОСОКА" ДЗЗД, БУЛСТАТ 176990100, със седалище и адрес на 
управление гр. София, 1540, район Слатина, Аеорагара София, представлявано от Бистра 
Маринкова, управител на обединението и прокурист на „България Ер" АД наричано по-нататък 
за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

На основание 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с писмо 
вх. № Е-04-19-288/03.12.2018 г. от Министерство на финансите и Допълнително споразумение 
№ 1 от 27.11.2018 г. към Рамково споразумение № СГ10Р-12/05.06.2017 г., се сключи 
настоящото споразумение за следното: 

§ 1. Чл. 3, ал. 1 от Договор № 39/23.11.2017 г. се изменя както следва: „Срокът на 
действие на договора е до 31.05.2019 г. или до сключване на договор с избран изпълнител в 
резултат на проведен вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 от ЗОП, въз основа на 
сключено ново Рамково споразумение за възлагане на централизирана обществена поръчка с 
предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при 
служебни пътувания в страната и чужбина" или до изчерпване на сумата по чл. 5, ал. 1 от 
договора." 

§ 2. Всички останали условия на Договор № 39/23.11.2017 г., които не са изрично 
изменени с настоящето споразумение, остават в сила. 

Настоящото споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка 
от страните и е неразделна част от Договор № 39/23.11.2017 г. 

Днес, $1.12.2018 г., в град София, между: 

ТЕЛ: / . / 

МАРИЕЛАМИЛЕВА 

Директор на дирекция ФУСИКО 
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