
 

А Н Е К С 

към борсов договор № 2309/29.03.2016г. 

 

Днес, 01.06.2016г., в гр. София между 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ” (ДА 

ДРВВЗ) при Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с идентификационен 

№ по ДДС: BG 831913661, с адрес – гр. София, ул. „Московска” № 3, представлявана от Станимир Пеев 

– Председател и Аглая Минева – Главен счетоводител, наричана по-долу и за краткост КУПУВАЧ, от 

една страна, и 

,,МЕДЖИК ФЛЕЙМ” ЕООД, с ЕИК: 148020095, със седалище: гр. София, бул. „Витоша” № 90, 

ет. 5, офис 6, представлявано от Едуард Хрант Багдасарян – Управител, с ЕГН: 7003098589, наричано 

по-долу и за краткост ПРОДАВАЧ, от друга страна, 

На основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и чл. 8.3. от борсов договор 

№ 2309/29.03.2016г., във връзка с чл. 90, ал. 1, т. 11, чл. 92а, ал. 9 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП-отменен /Съгласно §18 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП (Обн. ДВ бр. 13 от 

16.02.2016г., в сила от 15.04.2016), възлагането на обществени поръчки, за които до влизането в сила 

на този закон е взето решение за откриване по отменения ЗОП, се приключват по досегашния ред/ ) и 

чл. 38, ал. 1 от Правилникът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП-отменен), писмо 

с вх. 2260/26.05.2016г. от ,,МЕДЖИК ФЛЕЙМ” ЕООД и докладна записка от Главния директор на ГД 

ДРВВЗЗ и Директорите на дирекции ОППИО и ФСДУС с вх. № 2260/01.06.2016 г., се сключи 

настоящият анекс, като страните се споразумяха за следното: 

           Чл.1. Срокът за доставка на цялото количество пшеница, предмет на борсов договор № 

2309/29.03.2016г., се удължава до 29.07.2016г. 

 

Чл.2. Изречение първо от точка 7.4., от „Спецификация и допълнителни клаузи” към договора, 

гласящо: ,,Окачествяване на пшеницата и бонификация се извършва, както след приключване на 

доставката на всеки 500 тона, така и на цялото количество по договора.” се изменя както следва: 

 

,,Окачествяване на пшеницата и бонификация се извършва след приключване на доставката на 

всеки 500 тона, като след доставяне на цялото количество пшеница по договора се извършва 

повторно само окачествяване.” 

 

           Чл.3. Настоящият анекс влиза в сила от 30.05.2016г. и е неразделна част от борсов договор № 

2309/29.03.2016г. 

            

Всички останали клаузи от борсовия договор остават непроменени. 

Настоящият анекс се изготви в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните. 

 

КУПУВАЧ:                              ПРОДАВАЧ: 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ,,ДРВВЗ”                                      ,,МЕДЖИК ФЛЕЙМ” ЕООД 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         П                            УПРАВИТЕЛ:                  П  

                            /Станимир Пеев /                                                  / Едуард Багдасарян / 

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:        П 

                                     /Аглая Минева/ 
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