
 

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 

към Договор № 15138/01.05.2017 г. 

 

 
         Днес, 01.11.2018г. в сградата на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото 

Допълнително споразумение към Договор № 15138/01.05.2017г. с предмет: „Сервизно 

техническо поддържане и ремонт на автоматизирани системи за управление на блокове 

1,3,4,7 и ЦПС-1 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“ между страните: 

  
1. „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. 

Ковачево, общ, Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, 
регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, IBAN: 
BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, 
клон Раднево, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен 
директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
и 
  

          2.  „ХАНИУЕЛ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1528, ул. 

”Христофор Колумб” № 64, София Експорт Център, Логистична сграда № 1, тел. 02/4020900, 

факс: 02/4020990, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по 

БУЛСТАТ: 831093277, № по ДДС: BG 831093277; IBAN: BG18UNCR 76301000021319, BIC: 

UNCRBGSF, Банка: Уникредит Булбанк АД, гр. София, представлявано от Красимир 

Димитров Станчев - Управител, съвместно с Димитър Янев Георгиев - прокурист 

наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 

за следното: 

 

 На 01.05.2017 г. в резултат на проведена обществена поръчка с рег.№ 16125 между 

страните  е сключен договор № 15138 с предмет: „Сервизно техническо поддържане и ремонт 

на автоматизирани системи за управление на блокове 1,3,4,7 и ЦПС-1 в „ТЕЦ Марица изток 

2“ ЕАД“. 

 В раздел ІІ „Цени, начин на плащане и фактуриране“ второто изречение на т.3 гласи 

„За времето, в което енергоблок или ЦПС са в планов ремонт, не се заплаща сервизна 

поддръжка“. Този текст неправилно е включен в договора, тъй като основните сервизни 

дейности на изпълнителя се осъществяват при спрени енергоблокове, като например: 

препоръчителни ъпдейти на софтуера за управление инсталиран в системите за управление, 

промяна на логики приети на технически съвети, промени касаещи отстраняване на грешки. 

Както изброените, така и други дейности по предмета на поръчката не могат да се извършват 

при работещи енергоблокове, тъй като съществува риск от изключване на съоръжение или 

блок от експлоатация, за което дружеството ще понесе санкции и загуби поради 

непредвиденото спиране.   

Поради гореизложените обстоятелства, се налага да се направи несъществено изменение 

на договора за обществена поръчка, поради което, на основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП  

 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 



1. Точка 3 от Раздел II „Цени, начин на плащане и фактуриране“ от договора се изменя, 

както следва:  

 

Отпада изречение второ: „За времето, в което енергоблок или ЦПС-1 са в планов 

ремонт, не се заплаща сервизна поддръжка“. 

 

2. Останалите клаузи на договора не се променят. 

 

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. Живко Динчев    Красимир Станчев    

           

       Прокурист: .....(П)..... 

       Димитър Георгиев 

 




