
  

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 

към Договор № 15883 / 08.06.2018 г. 

         Днес, 27.08.2018 в сградата на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото 

Допълнително споразумение № 1 към Договор № 15883 / 08.06.2018 г., сключен в резултат 

на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на 

обществена поръчка с рег.№ 18051 – Втора обособена позиция, в рамките на 

квалификационна система на стопански субекти с рег.№ 17007 и предмет „Доставка на 

осветителни тела и консумативи за тях”. 

 

„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 

        „2Р - България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив; бул. „Марица 

юг“ 186; телефон: 032/630923; факс:032/630923; Електронна поща: office@2rbg.com; ЕИК (код 

по БУЛСТАТ): 160079213; Регистрация по ЗДДС: BG160079213, IBAN: RZBBBGSF, BIC: 

BG97RZBB91551062911716 при банка „Райфайзенбанк България“ ЕАД, представлявано от Руси 

Ангелов Русев – Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

за следното: 

 

        В договора в Раздел ІІ, точка 3 е записано, че плащането се извършва до 60 дни след 

извършване на доставката, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен 

протокол, съответните придружителни документи към него и издадена фактура–оригинал, 

съгласно чл.113 от ЗДДС.  

        Големите спецификации към договорите и честите доставки водят до сериозен брой 

фактури с много позиции, поради което цитираните придружителни документи /сертификати 

за качество, декларации за съответствие и др/  представляват  голям обем документи. 

Изискването те да придружават плащането сериозно затруднява документооборота в 

централата.  

 Всяка доставка се приема, след като изпълнителя е предоставил и отговорника по 

договора е проверил изискваните по договор придружителни документи. Същите 

съпровождат доставената стока, с цел удостоверяване на произход, качество, технически 

характеристики и др. и нямат отношение към плащането. Съхраняват се от склада, в който е 

заскладена стоката, като  при поискване копие от тях се предоставя на цеха ползвател. 

Отговорникът по договора е длъжен да приложи копие от тях и към досието на договора. 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП следва да се 

направи несъществено изменение в цитирания договор. От договора отпада изискването 

плащането да се осъществява след прилагане на придружителните документи, като израза от 

Раздел ІІ, точка 3 от договора  следва да  се чете, както следва: „Плащането се извършва до 

60 дни след извършване на доставката, удостоверено с двустранно подписан приемо-

предавателен протокол и издадена фактура–оригинал, съгласно чл.113 от ЗДДС.“ 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

1. Раздел ІІ, точка 3  от договора се изменя както, следва: 

      „Плащането се извършва до 60 дни след извършване на доставката, удостоверено с 

двустранно подписан приемо-предавателен протокол и издадена фактура–оригинал, 

съгласно чл.113 от ЗДДС.“ 

 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1386.html
http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1386.html


  

 

 

        Всички останали клаузи от договора остават непроменени. 

        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    Руси  Русев   
 

 

 


