
СПОРАЗУМЕНИЕ №. MllA^lMlL 
КЪМ ДОГОВОР № 391/14.06.2013 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ДЕЙНОСТТА 
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА" ПО 

ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 „ОСИГУРЯВАНЕ НА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ВЪВ 

ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ „МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И 
ИНФОРМАЦИЯ В ТУРИЗМА" И ДРУГИ ДИРЕКЦИИ" 

JI 03 
Циесг......... 2015 г., в гр. София, на основание § 7, ал. 10 от 

ПМС № 447 от 23 декември 2014 г. (обн., ДВ, 6р. 108 от 30.12.2014 г.) във връзка с 
Решение на Народното събрание от 7 ноември 2014 г. за приемане на структура на 
Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 93 от 11.11.2014 г.), и във 
връзка с договор № 391/14.06.2013 г. за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Куриерски услуги за обезпечаване дейността на Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма", позиция 1 „Осигуряване на куриерски услуги 
във връзка с дейността на дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма" и 
други дирекции" 
се сключи настоящото споразумение между: 

1. МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА (МИ), с адрес: гр. София 1052, ул. 
"Славянска" № 8, ЕИК: 176789453, представлявано от Божидар Лукарски - министър 
на икономиката и Елена Карапаунова - началник на отдел „Финансов", главен 
счетоводител, 
2. МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА (МЕ), с адрес: гр София 1000, ул. 
'Триадица" № 8, ЕИК: 176789460, представлявано от Теменужка Петкова - министър 
на енергетиката, и Мариела Милева, директор на дирекция „Финанси и управление 
на собствеността", 
3. МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА (МТ), с адрес: гр. София 1000, ул. "Съборна" 
№ 1, ЕИК: 176789478, представлявано от Николина Ангелкова - министър на 
туризма, и Петя Петрова, главен счетоводител 

и 
4, „ТИП ТОП КУРИЕР" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, 
община Столична, район Надежда, ж.к, „Триъгълника", бул. „Ломско шосе" № 35, вх. 
А, ЕИК 121205881, представлявано от Денка Колева Димитрова и Лъчезар Тодоров 
Капарашев, определено за изпълнител с Решение № РД-16-752/27.05.2013 г. на 
министъра на икономиката, енергетиката и туризма, след проведена открита 
процедура за възлагане на обществената поръчка. 

Страните се споразумяха за следното: 

Чл. 1. (1)Правата и задълженията на възложител по Договор № 391/14.06.2013 г., 
сключен по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Куриерски 
услуги^за обезпечаване дейността на Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма"', позиция 1 „Осигуряване на куриерски услуги във връзка с дейността на 
дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма" и други дирекции" , чието 
изпълнение не е приключило, се поемат от МТ като възложител, при запазване на 
общия обем, характер и стойност на предмета на обществената поръчка. 

(2)МИ и МЕ не поемат част от предмета на Договор № 391/14.06.2013 г., 
поради липса на необходимост от предоставяната услуга. 
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Чл. 2. Възложителят заявява от свое име и за своя сметка и ползва услугите 
по осигуряване на куриерски услуги, по реда и при условията на Договор № 
391/14.06.2013 г. за срок, съгласно чл. 4 от договора. Изразходваната до влизане в 
сила на настоящото споразумение сума по договора е в размер на 97 147.96 лв. с 
вкл. ДДС. 

Чл. 3. Изпълнителят по Договор № 391/14.06.2013 г. („ТИП ТОП КУРИЕР" АД) 
осъществява предмета на договора и издава документите във връзка с 
предоставяната услуга на името на МТ, като възложител. 

Чл. 4. МИ превежда в 7 - дневен срок от подписване на настоящото 
споразумение, представената от изпълнителя по Договор № 391/14.06.2013 г. 
гаранция за изпълнение на договора по сметка на МТ. 

Чл. 5. (1) След приключване на изпълнението или в случай на предсрочно 
прекратяване на Договор № 391/14.06.2013 г. МТ подготвя проект на информация 
за изпълнението на договора за обществена поръчка до Агенцията по обществени 
поръчки по чл. 44, ал. 9 от ЗОП. 

(2) В информацията по ал. 1 се отчита и изразходваната до влизане в сила на 
настоящото споразумение сума по договора в размер на 97 147.96 лв. с вкл. ДДС. 

Чл. 6. Информацията по чл. 5 се подписва от министъра на туризма или от 
упълномощено от него лице и се изпраща в срока по чл. 44, ал. 9 от ЗОП за 
публикуване по партидата на обществената поръчка в РОП на преобразувания 
възложител Министерство на икономиката и енергетиката. 

Чл. 7. (1) Лицата за контакт във връзка с изпълнението на настоящото 
споразумение са както следва: 

За МТ: 
- тел. факс 

e-mail: 

За „ТИП ТОП КУРИЕР" АД: 
- тел , факс 



(2) В случай на промяна в определените в ал. 1 лица за контакт, всяка от 
страните по настоящото споразумение е длъжна писмено да уведоми другите в 3-
дневен срок от промяната. 

Чл. 8. (1) Споразумението влиза в сила от 01.01.2015 година. 
(2) С настоящото споразумение не се изменя Договор № 391/14.06.2013 

година. 

Споразумението се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, по 
един за всяка от страните. 

ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА 
ИКОНОМИКАТА: 

4п . 


