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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  

№ 9 / 03.01.2017 г.  
(към договор №208/13.01.2016 г.) 

Днес, 03.01.2017 г. в гр. Варна между: 

Командване на ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, с адрес: гр. Варна, 
ул. “Преслав” № 16, БУЛСТАТ №129010196, представлявано от 
контраадмирал Митко Александров Петев – командир на Военноморските 
сили и подполковник Здравко Любомиров Кукуянов – ВРИД началник на 
сектор “Финанси” в Командването на ВМС, наричан по-долу за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,  

и  

 „БЮРО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ - ИТ” ЕООД, със седалище 
в гр. София, 1303, област София, ж.к. „Света Троица”, бл. 309, вх. Г, ет. 8, ап. 
92 и и адрес на кореспонденция в гр. София, 1309, бул. „Александър 
Стамболийски”, №227, ет. 1, офис 1, ЕИК 131340233, представляван от 
Александър Ненков Иванов в качеството си на управител, ЕГН                    , 
лична карта №                      , издадена на                    г.от МВР гр. София, 
наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи 
настоящото допълнително споразумение. 

Страните се споразумяха: 

1. На основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените 
поръчки, писмо на „Бюро за охрана и сигурност – ИТ” ЕООД с изх. 
№530/25.11.2016 г. (вх. №8191/28.11.2016 г.), във връзка с ПМС №372 от 22 
декември 2016 г.относно изменение на размера на минималната работна 
заплата, договор №208/13.01.2016 г. да се измени, както следва: 

1.1. В т. 3.1, месечното възнаграждение да се промени на 17019,76 
лв. (седемнадесет хиляди и деветнадесет лв. и седемдесет и шест стотинки) 
без ДДС, представляващо 20423,71 лв. (двадесет хиляди четиристотин 
двадесет и три лв. и седемдесет и една стотинки) с ДДС; 

1.2. В т. 4.1. гаранцията за изпълнение на договора да се промени 
на 47871,65 лв. (четиридесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и един 
лв. и шестдесет и пет стотинки), представляваща 5% от актуализираната 
съгласно т. 1.1. прогнозна цена на четиригодишен договор в размер на 
957432,96 лв. с ДДС (деветстотин петдесет и седем хиляди четиристотин 
тридесет и два лв. и деветдесет и шест стотинки). 

Чл. 2 (1) от ЗЗЛД 
Чл. 2 (1) от 

Чл. 2 (1) от 
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2. Посочените в т. 1 изменения влизат в сила от 01.01.2017 г. 

Настоящото споразумение се състави в два еднакви екземпляра със 
статут на оригинали, по един за всяка от страните. 

 
КОМАНДИР НА 

ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 
УПРАВИТЕЛ НА  

„БЮРО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ - 
ИТ” ЕООД 

 
 
 
 
 

 

КОНТРААДМИРАЛ  
МИТКО АЛЕКСАНДРОВ  

ПЕТЕВ 
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ 

ИВАНОВ 

ВРИД НАЧАЛНИК НА СЕКТОР “ФИНАНСИ” В КОМАНДВАНЕТО НА 
ВМС 
ПОДПОЛКОВНИК      ЗДРАВКО КУКУЯНОВ 

СЪГЛАСУВАНО 
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
ЦИВИЛЕН СЛУЖИТЕЛ       РАДКА СЛАВОВА 
  
 

Чл. 2 (1) от ЗЗЛД Чл. 2 (1) от ЗЗЛД 

Чл. 2 (1) от ЗЗЛД 

Чл. 2 (1) от ЗЗЛД 


