
На основание чл.2 от 33/1Д, във вр. с

ч л, 4Д, л„. 5 от 3 О/Ги̂ г̂ -

АНЕКС

към договор № 01-04-31 от 13.04.2018 г. за охрана на имуществото и подвижния 
жп състав , находящи се в жп гара Подуяне разпределителна -  източен район и 
административна сграда, Вагонно ремонтен цех /ЦРЕТСВ/ и Хладилно депо -  Подуяне 
и Общежитие „Н. Й. Вапцаров” -  Подуяне, собственост на “БДЖ -  Товарни превози” 
ЕООД, чрез осъществяване денонощна въоръжена физическа охрана.

Днес ..Q5d(:.0<a..... 2018 г. в град София, между страните по договор № 01-04-31 от
13.04.2018 г. за охрана на имуществото и подвижния жп състав , находящи се в жп гара 
Подуяне разпределителна -  източен район и административна сграда, Вагонно ремонтен 
цех /ЦРЕТСВ/ и Хладилно депо -  Подуяне и Общежитие „Н. Й. Вапцаров” -  Подуяне, 
собственост на “БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, чрез осъществяване денонощна 
въоръжена физическа охрана, наричан по- нататък „Договора”, се сключи настоящият 
анекс, както следва:

“БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, ЕИК № 175403856, със седалище и адрес 
на управление *гр. София, 1080, ул. ”Иван Вазов” № 3, представлявано от

- Управител, наричано по-долу за краткост Възложител, от една страна,
и
“ЕЛИТКОМ 95” ЕАД, ЕИК 121054073, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, гр. София, 1000, ул. „Г. С. Раковски” № 96, ет. 1, представлявано от
-  Главен изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост Изпълнител, от 

друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1. т. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с 
определен нов размер на минималната работна заплата за страната, съгласно 
Постановление № 316 на Министерски съвет от 20.12.2017 г., по повод постъпило писмо 
рег. 35-00-334/10.05.18 г. от в качеството му на Главен изпълнителен
директор на дружеството “КПИТКОМ 95 ”  ЕАД с искане за индексиране на цената по 
горепосочения договор, се подписа настоящият анекс, отразяващ съгласието на страните 
за следното:

Страните като взеха предвид, че:

С Решение № 12 от 28.08.2017 г. се е открила обществена поръчка за избор на 
изпълнител с предмет „Опазване на имуществото и подвижния жп състав, находящи се в 
жп гара Подуяне разпределителна -  източен район и административна сграда, Вагонно 
ремонтен цех /ЦРЕТСВ/ и Хладилно депо -Подуяне и Общежитие „Н. Й. Вапцаров” -  
Подуяне, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, чрез денонощна въоръжена 
физическа охрана, със срок до избор на изпълнител и сключване на договор за охрана на 
всички обекти, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, но не повече от две 
години”. Крайният срок за получаване на оферти от участниците е бил 25.09.2017г., като 
към тази дата е било в сила ПМС № 141/13.07.2017 г., където е определен размер на 
минималната месечна работна заплата за страната от 460 лв. и на минималната часова 
работна заплата 2,78 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5- 
дневна работна седмица. На 20.12.2017 г. е прието ПМС №316, където се прави изменение 
в предвидената минимална месечна работна заплата за страната от 460 лв. на 510 лв. и на 
минималната часова работна заплата от 2,78 лв. на 3,07 при нормална продължителност на 
работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.



По повод на изложеното на 10.05.2018 г. в деловодството на “БДЖ - Товарни 
превози’' ЕООД е постъпило писмо с per. № 35-00-334 от , в качеството му на
Главен изпълнителен директор на дружеството “ЕЛИТКОМ 95” ЕАД с искане за 
индексиране на цената по договор № 01-04-31 от 13.04.2018 г. за охрана на имуществото и 
подвижния жп състав , находящи се в жп гара Подуяне разпределителна -  източен район и 
административна сграда, Вагонно ремонтен цех /ЦРЕТСВ/ и Хладилно депо -  Подуяне и 
Общежитие „Н. Й. Вапцаров” -  Подуяне, собственост на “БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, 
чрез осъществяване денонощна въоръжена физическа охрана.

В чл. 3, ал. 3 от Договора, както и в т. 2 от Ценовото предложение на изпълнителя е 
уредено, че в ценообразуването са включени всички разходи по изпълнение на предмета на 
договора, включително разходите за персонала, който ще отговаря за изпълнение на 
поръчката, всички дължими данъци и други плащания, съгласно данъчното, трудовото и 
социално-осигурителното законодателство”. С оглед на изложеното, към 25. 09.2017 г., до 
която дата всеки участник и потенциален изпълнител би могъл да подаде своята оферта, 
ценообразуването е следвало да се съобрази с действащото ПМС № 141/13.07.2017 г., 
където е определен размер на минималната месечна работна заплата за страната от 460 лв. 
и на минималната часова работна заплата 2,78 лв. при нормална продължителност на 
работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки договорите за 
обществени поръчки могат да бъдат изменяни само когато „поради обстоятелства, които 
при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала 
необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора”, в която 
хипотеза попада конкретният случай.

Предметът на договора е свързан с престиране на работна сила (48 броя охранители), 
като предложената от изпълнителя цена за един охранител е формирана на база минимална 
работна заплата за страната, видно от горепосоченото писмо на главния изпълнителен 
директор на дружеството “ЕЛИТКОМ 95” ЕАД. Настъпилите обстоятелства затрудняват 
изпълнението на предмета на договора при спазване на разпоредбите на законодателството, 
обвързано с минимално заплащане на труда. С оглед на изложеното се налага увеличение 
на стойността на договора до размера на разходите, произтичащи като пряка и 
непосредствена последица от влезлите в сила нормативни актове, считано от датата на 
подписване на настоящия анекс. Сумата, формирана след преизчисление на разходите за 
осигурителни вноски за сметка на работодателя, е в размер на 635,16 лева без ДДС за един 
охранител, при оферирана цена от 572,80 лева без ДДС, респективно води до разлика от 
62,30 лева без ДДС за един охранител. Въз основа на изложеното цената за изпълнение на 
предмета на Договора ще се формира както следва:

Цената за един въоръжен охранител, за един месец възлиза на 635,16 лева без 
ДДС;
За един месец са ангажирани 48 броя въоръжени охранители или общо 30 487,68 
лева без ДДС;

Се споразумяха за следното:

Чл. 1. Чл. 3 ал. 1 и ал. 2 от Договора се изменят както следва:
„Чл. 3 (1) Цената за един въоръжен охранител, за един месец възлиза на 635,16 лева 

без ДДС.
(2) Общите стойности за въоръжена охрана на 3 обекта с общо 48 охранители са 

както следва:
2.1. за един месец -  30 487,68 лв. без ДДС;
2.2. за една година -  353 879,04 лв. без ДДС;
2.3. за две години -  719 731,20 лв. без ДДС.”
Чл. 2. Посоченото в чл. 1 изменение влиза в сила от 13.08.2018 г.

На основание  чл.2 от ЗЗЛД, във вр. с 

ч л , 42, д л  .5 о т  ЗОГЦл ^



Чл. 3. Всички останали договорености, постигнати между страните с клаузите на 
договор № 01-04-31 от 13.04.2018 г. за охрана на имуществото и подвижния жп състав , 
находящи се в жп гара Подуяне разпределителна -  източен район и административна 
сграда, Вагонно ремонтен цех /ЦРЕТСВ/ и Хладилно депо -  Подуяне и Общежитие „Н. Й. 
Вапцаров” -  Подуяне, собственост на “БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, чрез 
осъществяване денонощна въоръжена физическа охрана, не се променят и остават в сила.

Чл. 4. Неразделна част от настоящия анекс е писмо per. № 35-00-334/10.05.18 г. от 
Юлий Иванов.

Настоящият анекс се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра -  
по един за всяка от страните и е неразделна част от договор № 01-04-31 от 13.04.2018 г. за 
охрана на имуществото и подвижния жп състав , находящи се в жп гара Подуяне 
разпределителна -  източен район и административна сграда, Вагонно ремонтен цех 
/ЦРЕТСВ/ и Хладилно депо -  Подуяне и Общежитие „Н. Й. Вапцаров” -  Подуяне, 
собственост на “БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, чрез осъществяване денонощна 
въоръжена физическа охрана.

ЗА “БДЖ -  ТОВАРИ ЗИ” ЕООД: ЗА “ЕЛИТКОМ 95” ЕАД” ЕАД:

инж.. На основание чл.2 от 33ЯД, във вр. с
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