
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 
към Договор № 13526/16.01.2015

Днес, 11.07.2016 г. в сградата на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото 
Допълнително споразумение към Договор № 13526/16.01.2015 с предмет: „Почистване, 
измиване и поддръжка на канализационни системи, пътища и шахти със специализирани  
автомобили на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“
между страните:

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265 с. Ковачево, общ, 
Раднево, обл. Стара Загора, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията 
с ЕИК 123531939, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, представлявано от инж. Живко Димитров 
Динчев - Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „Възложител“

и

„ЕТ Красимир Колев“, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, ул. „Васил Левски” 
№ 9, телефон: 0418/650033; факс: 0418/65033; регистрирано в търговския регистър при 
Агенцията по вписванията с ЕИК 833015042; представлявано съвместно от Красимир Колев 
Русев -  Едноличен търговец, наричано за краткост „Изпълнител“

КАТО СЕ ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ:

Срокът за изпълнение на договора е до 24 месеца от датата на сключването му или до 
изчерпване на стойността от 99 500 лв. без ДДС, което от двете събития настъпи първо.

Цената за един моточас е 91 лв. без ДДС.

Към настоящия момент от общата стойност на договора е останала сума от 81,59 лв., 
равняваща се на 0.89 моточаса. С оглед необходимото време за подготовка на специализираните 
машини и извършване на почистване и измиване на съответните участъци, остатъкът от общата 
стойност на договора и съответния брой моточасове са недостатъчни за извършване на каквито 
и да било дейности по предмета на договора.

В тази връзка е необходимо договорът да бъде прекратен преди изтичане на уговорения
срок.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМ ЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание чл. 1 от Раздел IX Прекратяване на договора, и поради недостатъчност 
на оставащите средства по договора за извършване на дейностите по договора, 
договорът се прекратява, считано от 11.07.2016 г.



2. Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра 
по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор „ДМОП“:
Д.

Директор

Директор „ДФИ“ : 

Гл.

Ръководител „ТО“ : 
М.

Юрисконсулт:

V
Отг. по договора:

инж. п .  1одоров

Изп. директор 
инж. Живко Динчев

Зам. изп. директор:
инж. М.

Директор „ДР“ :
инж.

Едноличен търговец  
Красимир Колев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


