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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 
към Договор № 15898/15.06.2018г. 

 
         Днес, 09.07.2018 г. в сградата на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото 
Допълнително споразумение № 1 към Договор № 15898/15.06.2018г. с предмет:            
„Среден ремонт на КА-9 – подмяна на въздуховоди за надгоривен въздух“, сключен в 
резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 
18049. 
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, 
община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна 
поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския 
регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: 
BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, 
представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано 
за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
и  
„Металик” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индустриален, 
тел. 042/612811, факс: 042/612814, Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по 
вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 833067427, IBAN BG50UNCR76301076446461 BIC: 
UNCRBGSF, Банка: „УниКредит БУЛБАНК” АД – град Стара Загора; IBAN BG34 STSA 
9300 0012 4658 21 BIC: STSABGSF, Банка: „ДСК” ЕАД – град Стара Загора 
представлявано от инж. Дечко Иванов Колев – Председател на СД, наричано за 
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ с подизпълнител: „Енергоремонт – Гълъбово” АД, , със 
седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, тел.: 0418/62077, факс: 
0418/63690, Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по 
БУЛСТАТ:833103535; представлявано от инж. Евгени Веселинов Станчев – Прокурист, с 
дял на изпълнение 10 % от стойността на поръчката.  
за следното: 

Поради възникнала необходимост от удължаване на срока за изпълнение на 
ремонтните дейности, описани в Приложение №1 на договора се налага изменение на 
срока на договора до 30.04.2019г. 

Съгласно ремонтната програма за 2018 г., Бл.№5 (ТГ-5 и КА-9) е в среден ремонт от 
06.06. до 10.07.2018г. Със заповед №860/05.06.2018г. Блок №5 е изведен в среден ремонт 
от 0800 часа на 06.06. до 1600 часа на 10.07.2018г.  
 По същество предмета на договора представлява подмяна на част от въздуховодите 
за надгоривен въздух с нови, с по големи размери, съгласно проект на „Енерджи макс“ 
ЕООД, гр. Стара Загора. Тези детайли се осигуряват от Възложителя, като се изработват в 
цех РМБ. Поради голямото им количество и изчерпване на част от необходимите метали се 
стигна до невъзможност за производство на част от детайлите, а оттам и до невъзможност 
от спазване на срока за извършване на ремонтните дейности заложени в Приложение 1. 
Монтажът на тези детайли може да се извърши и при работещ котел, като на края трябва 
да се осигури тридневно спиране на котела за присъединяване на новите въздуховоди към 
котела.  

Поради тези обстоятелства се налага сключване на допълнително споразумение на 
основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, като се удължи срокът за изпълнение на ремонтните 
дейности, описани в Приложение №1 от договора в съответствие с т.2 и т.3 от раздел 
III.”Срок за изпълнение” до 30.04.2019г. 

 
           СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

1.    На основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП и Раздел ІІІ , т. 3 “Срок за изпълнение” от 
договора,  Раздел ІІІ , т. 2 “Срок за изпълнение” от договора се изменя, както следва:  
       „Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение № 1, е за 
срок до 30.04.2019г., включително  и 72-часовите проби на съоръженията по раздел VI, 
т.4 от договора“ 
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        Всички останали клаузи от договора остават непроменени. 
        Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по 
един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора. 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                          
Изп. Директор:  ........... п .........                             Председател на СД: ........... п .........           
инж. Ж. Динчев                                                 инж. Д. Колев 
 
 


