
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 

КЪМ ДОГОВОР №15920/29.06.2018г. 

 

      Днес 25.10.2018г. в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Допълнително 

споразумение №1 към договор №15920/29.06.2018г. с предмет: „Реконструкция на 

котлоагрегати (КА) ст. № 11 и ст. № 12 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД посредством първични 

мерки с цел намаляване на нивото на NOx емисии под 200 mg/Nm3 (нормализирани при 6% 

O2).“, сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за 

участие, рег.№ 16133 

между: 

„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 

Консорциум „Брайт Рудин” ДЗЗД гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, п.к.1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” №133, БИЦ-ИЗОТ, ет.6, оф.616а, 

тел. 052/511213, факс: 052/501707; Електронна поща: office@bright-eng.com; Регистрирано в 

търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК: 177212255, IBAN: 

BG06FINV91501017173058; BIC: FINVBGSF, „Първа Инвестиционна Банка” АД, 

представлявано от Камен Динков Желев - Управител, наричано за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ с участници:  

1. „Брайт инженеринг” ООД с адрес: гр. София, п.к.1784, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе” №133, БИЦ-ИЗОТ, ет.6, оф.616а; ЕИК: 103327353, представлявано от Камен Динков 

Желев;  

2. „Рудин” ООД с адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. Св. Княз Борис I, №136, бл. А, ет.1, ЕИК: 

202714798; представлявано от Живко Русев Желев;  

3. „Енерджи макс” ЕООД с адрес: гр. Стара Загора, 6008, ул. Хан Аспарух №4, вх.Б, ет.5, 

ап.56, ЕИК 123754156; представлявано от Тотьо Иванов Тотев;  

4. „Турбомашина България” ЕООД с адрес: гр. Варна 9000, ул. „Марин Дринов” №7, ЕИК: 

148109843; представлявано от Камен Динков Желев;, 

 

ВЗЕМАЙКИ ПРЕДВИД ЧЕ: 

 

        С Рапорт от 15.10.2018г от Д. Радовски – Началник „Котелен цех“ в качеството му на 

отговорник по договор №15920/29.06.2018г. с предмет „Реконструкция на котли ст. № 11 и 

ст. № 12 в “ТЕЦ  Марица Изток 2” ЕАД, посредством първични мерки, с цел намаляване на 

нивото на NOx емисии под 200 mg/Nm3 (нормализирани при 6% O2)” с изпълнител 

Консорциум „Брайт-Рудин“ ДЗЗД, гр. София, е докладвано за възникнала необходимост от 

промяна на условията в раздел III. Срок за изпълнение. Съгласно т.1 и т.2 от настоящия 

раздел първо се извършва реконструкция на КА-11 и след успешното и приключване се 

реконструира и КА-12. Реконструкцията на котлоагрегатите може да бъде извършена само 

по време на основен ремонт на блока. Поради промяна на планираните ремонти за периода 

2018-2022г. и ремонтния график за 2019г., съгласуван от ЕСО на 12.10.2018г., през 2019г. в 

основен ремонт ще бъде Бл.№8 (КА-12 и ТГ-6), а основния ремонт на Бл.7 (КА-11 и ТГ-7) е 

заложен за 2020г. По тази причина трябва да се размени поредността на извършване на 

реконструкцията на котлоагрегатите, като сроковете по т.1 от раздел III. се отнасят за КА-12, 

а сроковете в т.2 се отнасят за КА-11.  

 



 

Поради промяна на срока и реда за извършване на основен ремонт на Бл.№7 и Бл.№8 

следва чрез сключване на допълнително споразумение на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП 

да се промени реда за изпълнение на реконструкцията на КА-11 и КА-12, даден в Раздел III. 

”Срок за изпълнение”, като т.1 се отнася за КА-12, а т.2 за КА-11.  

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

1. В Раздел III. ”Срок за изпълнение”, т.1, навсякъде, където се споменава КА – 11, се 

заменя с КА-12. 

2. В Раздел III. ”Срок за изпълнение”, т.2, навсякъде, където се споменава КА – 12, се 

заменя с КА-11 и съответно навсякъде, където се споменава КА – 11 се заменя с КА-

12. 

3. В Раздел VII, т.1.8, изречение последно се изменя, както следва: 

”Подписването на Приемо-предавателен протокол за КА-12 е основание за започване 

реконструкцията на КА-11. ” 

     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: ……(п)…………    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………(п)………… 

Изп. директор:      Управител: 

   инж. Ж. Динчев      К. Желев 

 


