
   

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 

КЪМ ДОГОВОР №15990/10.08.2018г. 

 

      Днес 20.11.2018г. в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото 

Допълнително споразумение №1 към договор №15990/10.08.2018г. с предмет: 

„Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок 

№8 по време на основен ремонт - 2018г.”, сключен в резултат на проведена процедура 

за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание,  рег. № 18044.   
 

„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; 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  

„СЖС България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. 

Цариградско шосе №115 Г, БЦ Мегапарк, Офис „С“, ет. 6 тел. 056/841920, факс: 

056/841903; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по 

БУЛСТАТ:000653802, Ид № по ДДС: BG000653802; IBAN:BG63BNPA94401020031410; 

BIC:BNPABGSX Банка: БНП Приба – лични финанси България – град: София 

представлявано от Димитър Марикин - Управител, наричано за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 

с подизпълнител: 

„Техноконтрол“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора. ул. 

Генерал Столетов № 100, вх. А, ет. 8, ап.32 тел. Регистрирано в търговския регистър 

при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ:123728663, Ид № по ДДС: 

BG123728663; представлявано от Калин Димитров - Управител 

Делът на участие в изпълнението на поръчката на „Техноконтрол“ ЕООД, гр. Стара 

Загора е 50 % от общата стойност на договора. 

 

ВЗЕМАЙКИ ПРЕДВИД ЧЕ: 

Във връзка с изпълнението на Договор №15990/10.08.2018г., сключен с фирма „СЖС 

България“ ЕООД и подизпълнител „Техноконтрол“ ЕООД, e възникнала необходимост 

от промяна на условията по договора, поради промяна в Ремонтната програма на 

Дружеството за 2018г., а именно: 

1. След подписването на Договор №15990/10.08.2018г, на 12.10.2018г. ЕСО ЕАД са 

изпратили до „ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД“ съгласуваната Ремонтна програма на 

дружеството за периода 2018-2020г. и ремонтния график за 2019г. Със Заповед  

№1708/16.10.2018г. срока за приключване на ремонта на Блок №8 е променен от 

20.11.2018г. на 21.12.2018г. 

2. В Протокол от ТС №73/03.10.2018г. относно „състоянието на нагревните 

повърхности на Котли 1÷12 и вземане на решения за тяхната подмяна за периода 

2019÷2023г.“, предвидената в посочения договор: подмяна на КПП-IIст. с вх. и изх. 

колектори и МПП-IIст. с вх. и изх. колектори се прехвърля за 2019г. Съгласно 

Протокол от ТС №70/26.09.2018г. ремонтът на ПВН-5 и ПВН-7 се прехвърля за 2019г. 

        Горепосоченото представлява непредвидено обстоятелство и налага изменение на 

договора на основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП за следното: 

- срокът за изпълнение за всички дейности извън горе посочените в т.2 както следва: 

170 дни от датата на извеждане на Блок №8 в ремонт през 2018г; 



   

 

- срокът за изпълнение на дейностите по т.8 от Обема Типови работи за ТГ№8 и по 

II, т.5 и 6, III, т.5 и 6 от Обема Извънтипови работи на Котел № 12 – Приложение №1 да 

се промени както следва: до 45 календарни дни след завършване ремонта на Блок №8, 

съгласно Ремонтната програма на Дружеството за 2019г., която може да бъде изменена. 

Блок №8 е в ремонт в периода 01.04.2019÷19.07.2019г. В случай на промяна на 

сроковете Изпълнителят ще бъде уведомен предварително.“ 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

1. В Раздел III. ”Срок за изпълнение”, т.1, се изменя както следва: 

„Срокът за изпълнение на договора е до 02.09.2019г. Срокът за ремонта на 

Блок №8 през 2018 г. е 170 дни от датата на извеждането му в ремонт. 

Съгласно Ремонтната програма на дружеството Блок №8 е в основен ремонт 

в периода от 18.08.2018г. до 21.12.2018г. Срокът за изпълнение на ремонтните 

дейности по т.8 от Обема Типови работи за ТГ№8 и по II, т.5 и 6, III, т.5 и 6 

от Обема Извънтипови работи на Котел № 12 – Приложение №1 е от 

01.04.2019 г. до 19.07.2019 г., съгласно Ремонтната програма на Дружеството 

за 2019г. В случай на промяна на сроковете, Изпълнителят ще бъде уведомен. 

2. В Раздел IV. ”Гаранция за изпълнение”, т.2 и 3, се изменя както следва: 

„Изпълнителят се задължава да удължи издадената банкова 

гаранция/застраховка по договора до 02.10.2020г.“ 

     Всички останали клаузи по договора остават без промяна. 

     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)…                                                    Управител: …(П)… 

          инж. Ж. Динчев                                Д. Марикин 
                          
 

 
 




