
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 

към Договор № 16287/ 18.03.2019 г. 

 

 Днес, 03.07.2019 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото 

Допълнително споразумение № 1 към Договор № 16287/ 18.03.2019 г. с предмет „Ремонт на 

ротора на Генератор № 8“ между страните: 

 

1. „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление:  с. Ковачево, 

общ, Раднево, обл. Стара Загора, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по 

вписванията с ЕИК 123531939, тел: 042 / 66 2214; 662003; факс: 042/662000, представлявано от 

инж. Живко Димитров Динчев - изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 

И 

 2. „Атоменергоремонт” АД, със седалище и адрес на управление: п.к. 3321, гр. Козлодуй, 

площадка АЕЦ, тел. 0973/80018; факс: 0973/80736; регистрирано в търговския регистър при 

Агенцията по вписванията с ЕИК 106530686, представлявано от Николай Петков – изпълнителен 

директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

Като взеха предвид следното: 

 

 Договорът е със срок за изпълнение 20 дни от датата на предаването на обекта за ремонт и 

на обща стойност 109 979.82 лв. без ДДС, съгласно обем дейности, описани в Приложение № 1. 

Съгласно условията на договора роторът на генератор 8 беше предаден за извършване на 

ремонт на изпълнителя на 09.04.2019 г. с приемо-предавателен протокол. В последствие с 

протокол от 16.04.2019 г. работата по ремонта на ротора беше спряна и впоследствие 

възстановена на 20.06.2019 г. с приемо-предавателен протокол. Крайният срок на договора 

следва да изтече на 03.07.2019 г. 

На 25.06.2019 г. при изпълнение на работите по договора бе монтиран единия бандажен 

пръстен (страна турбина) на ротора на Генератор № 8. След монтажа бе установено изтичане на 

черна смолиста маса от долната страна на ротора в зоната на бандажния пръстен. Беше замерено 

изолационното съпротивление на роторната намотка, което бе 0 кΩ. Поради това бе взето 

решение за демонтаж на бандажния пръстен, което бе извършено на 26.06.2019 г. След демонтажа 

на пръстена се установи немалко количество черно смолисто вещество по вътрешната, долна 

страна на пръстена, челните части на роторната намотка, както и навлизане на веществото в 

каналите на ротора. Изолационните подложки бяха почернели, а горните бяха останали почти 

изцяло само от платното (Протокол за разследване на нарушение № 24В/02.07.2019г.). 

Работата по договора следва да се прекрати поради невъзможност за извършване на 

следващите операции (Констативен протокол № 606/27.06.2019 год.). Установи се невъзможност 

за изпълнение на монтаж на главините на вентилаторите и монтаж на лопатките на 

вентилаторите. 

 Във тази връзка договорът следва да се прекрати, като общата му стойност следва да се 

намали с 4 021.20 (четири хиляди двадесет и един лев и 20 ст.) лева, представляваща стойността 

на невъзможните за изпълнение операции монтаж на главините на вентилаторите и монтаж на 

лопатките на вентилаторите. Стойността е определена на база единични цени на идентичен 

договор № 15961/20.07.2018 г. „Ремонт на ротора на Генератор № 6“. 

 Тъй като не е възможно да бъдат проведени 72-часови проби на Генератор № 8, следва да 

се промени начина на фактуриране и плащане, като от текста на т. 2 от раздел ІІ отпадне 

изискването за представяне на протокол за успешно проведени 72-часови проби. 

Налице са обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл 

да предвиди по смисъла на чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, като възниква необходимост от изменение на 

договора. 

Предвид гореописаните обстоятелства, и на основание чл. 116, ал. 1 т. 3 от ЗОП. 

 



СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

           

1. Общата стойност на договора, определена в Раздел II. Цени, фактуриране и начин на 

плащане се намалява от 109 979.82 лева без ДДС на 105 958,62 лв., /сто и пет хиляди 

деветстотин петдесет и осем лв. и 62 ст./ без ДДС.  

2. Текстът на т. 2 от Раздел II. Цени, фактуриране и начин на плащане се изменя, както 

следва:  

„2. Плащането се извършва до 60 дни след изпълнение на ремонтните дейности, 

удостоверено с приемо-предавателен протокол за реално извършена работа и издадена 

фактура оригинал, съгласно разпоредбите на чл. 113 от ЗДДС. Срокът за плащане тече от 

последно представения документ.“ 

3. Съгласно т. 11.1. от Раздел Х. Прекратяване на договора, договорът се прекратява от 

датата на настоящото споразумение.  

4. От Приложение № 1 Обем за ремонт на ротора на генератор 8 т. 11 Монтаж на 

главините на вентилаторите и т. 12 Монтаж на лопатките на вентилаторите се 

заличават. 

5. Всички останали клаузи от Договора не се променят и остават в сила. 

 

 Настоящото споразумение се състави подписа в два еднообразни екземпляра – по един 

за всяка от страните и е неразделна част от Договора. 

 

           

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                              ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

Изп. директор (п)     Изп. директор  (п) 

инж. Живко Динчев     Николай Петков   

                         

 


