
 
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 

 

към Договор № 15997/10.08.2018г. 

 

 Днес, 06.12.2018г. в сградата на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото 

Допълнително споразумение към Договор № 15997 от 10.08.2018г. с предмет: „Основен 

ремонт на тръбопроводи и опоро окачваща система на КА-12“ между страните: 

 

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

с. Ковачево, общ, Раднево, с.Ковачево, п.к.6265, 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“, от една страна  

и 

 2. „Рудин“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз 

Борис І” № 136А, тел. 042/644 664; факс: 042/641 014; регистрирано в търговския регистър 

при Агенцията по вписванията с ЕИК 202714798, IBAN: BG98 FINV915010UB018889, BIC: 

FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка“ АД, клон гр. Стара Загора, представлявано от 

Динко Драгиев Динев – управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

  На 10.08.2018г. между страните е сключен Договор № 15997 с предмет „Основен 

ремонт на тръбопроводи и опоро окачваща система на КА-12“ с изпълнител „Рудин“ ООД, 

гр. Стара Загора на стойност 439 002.00 лева без ДДС. Съгласно ремонтната програма за 2018 

г., Бл.№8 (ТГ-8 и КА-12) е в основен ремонт от 18.08. до 20.11.2018 г. Със заповед 

№1331/16.08.2018 г. Блок №8 е изведен в основен ремонт от 0800 часа на 18.08. до 1600 часа на 

20.11.2018 г.  

След извършване на заложеният за изпълнение контрол на метала на  тръбопроводи и 

направените замервания и дефектовки възникна необходимост от извършване на допълнителни 

работи. Допълнителният обем ремонтни дейности необходими да се извършат са на стойност 

22 548.00 лева без ДДС. Допълнителният обем е даден в приложената по долу таблица.    

 

  

      

Общо 22 548.00 лева без ДДС 

 

Поради промяна на срока за извършване на основния ремонт на Бл.№ 8 със заповед 

№1708/16.10.2018 г. до 1600 часа на 21.12.2018 г. се налага да се удължи срокът за изпълнение 

на ремонтните дейности, описани в Приложение №1 до 21.12.2018 г. 

Също така, поради непредвидени обстоятелства, касаещи действителното състояние на 

метала на елементите от тръбопроводите, което е невъзможно да се установи без извършване 

на металографски контрол на метала при спрян котел и демонтирана топлинна изолация се 

№     

по 

ред 

Наименование на ремонтната дейност Мярка 
Кол-

во 

Единична 

стойност  

Обща 

стойност. 

лв. лв 

1 Подмяна на участък от тръбопровод до Ø  

325 х 38 

 

бр. 3 5 622.00 16866.00 

2 Ел. заварки Ø325 х 38+ рязане, подготовка и 

дъно 

 

бр. 6 645.00 3 870.00 

3 Термообработки 

 
бр. 6 302.00 1 812.00 



налага да се измени договора като се увеличи стойността му с 22 548.00 лева без ДДС, което 

представлява 5.14% от стойността на основният договор. 

Налице са непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т. 27 от ДР на ЗОП, 

възникнали след сключването на договора, които не са могли да бъдат предвидени при 

полагане на дължимата грижа и не са резултат от действие или бездействие на страните, като 

правят невъзможно изпълнението при договорените условия. 

Предвид изложеното по-горе и на основание чл.116, ал.1,т.1 и т.6 от ЗОП 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

           

1. В раздел ІІ „Цена, начин на плащане и фактуриране“ на договора, т.1 се изменя, 

както следва: 

„Общата стойност на договора е 461 550.00 лв. (четиристотин шестдесет и една 

хиляди петстотин двадесет и пет лв. и 20 ст.) без ДДС. 

2. В раздел III „Срок за изпълнение“ на договора  т.1 и т.2 се изменят както следва: 

  т.1 „Срокът за изпълнение на договора е до подписване на протокол за проведени на 

72-часови проби, но не повече от 150 дни от датата на сключването му.“ 

т.2 „Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение № 1, е 

за времето на извеждане на съответния котел в ремонт съгласно годишен ремонтен 

график на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за 2018 г., съгласуван с ЕСО ЕАД (Приложение № 4). 

Блок №8 (КА-12 и ТГ-8) е в основен ремонт до 21.12.2018 г.“ 

3. В раздел VII Гаранции е предвидено гаранцията за изпълнение на договора да 

обезпечава 5 % от стойността на договора за 12 месеца от гаранционния период. 

Изпълнителят се задължава да увеличи с 1127 лв. стойността на представената от него 

застрахователна полица за изпълнение на договора, или да представи друга такава по един от 

предвидените в ЗОП начини – парична сума, банкова гаранция или застраховка. Прилагат се 

правилата на раздел VII Гаранции от договора. 

4. В Приложение № 1 към договора: ОР на тръбопроводи и опоро окачваща система на 

КА-12 се правят следните изменения: 

 

 

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)…      Управител…(п)… 

инж. Живко Динчев     Динко Динев  

                        

№     

по 

ред 

Наименование на ремонтната дейност Мярка 
Кол-

во 

Единична 

стойност  

Обща 

стойност. 

лв. лв 

1 Подмяна на участък от тръбопровод до  Ø 

325 х 38 

 

бр. 3 5 622.00 16866.00 

2 Ел. заварки Ø325 х 38+ рязане, подготовка и 

дъно 

 

бр. 6 645.00 3 870.00 

3 Термообработки 

 
бр. 6 302.00 1 812.00 


