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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 

към Договор № 16011 / 16.08.2018 г. 

         Днес, 26.11.2018г. в сградата на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото 

Допълнително споразумение № 1 към Договор № 16011 / 16.08.2018 г. с предмет:                           

“Основен ремонт на мелещ вентилатор (МВ), горивна уредба (ГУ) и газозаборна шахта 

(ГЗШ) на прахоприготвяща системаППС-12А на КА-12”, сключен в резултат на проведена 

процедура на договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 18074, по първа 
обособена позиция. 

„ТЕЦ Марица изток2” 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 с 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  

ДЗЗД Консорциум Енергогруп, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, 

ул.”Св. Княз Борис I” 63, ап.9 телефон: 042/601637; факс: 042/925050; регистрирано в 

Агенцията по вписванията; ЕИК по БУЛСТАТ: 123651327; IBAN: 

BG20FINV915010UB318665, BIC: FINVBGSF, Първа инвестиционна банка, 

представлявано от Валентин Динев Петков – Председател, наричано за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ  
с участници:  

1. „Валис“ ЕООД, гр. Стара Загора вписано в ТР при ОС Стара Загора Ул. Св. Княз Борис I № 63, ет.3, ап. 9, 

дан. №1244758394, код по БУЛСТАТ 123630361, представлявано от Валентин Динев Петков - Управител                 

2. „Монтаж Инженеринг“ ЕООД гр. Димитровград вписано в ТР при Хасковски окръжен съд по ф. д. – 

436/2006 година, търговски адрес Димитровград ул. Д. Благоев 29 А-2, код по Булстат 126721745 

представлявано от Митьо Иванов Вълчев.  

3. „Елит Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора, Ул. Загорка № 15 вписано в ТР при ОС Стара Загора с решение 

1888/01.04.1994г. по ф. дело 1014/1996, дан. №1244656877, Булстат 123018503, представлявано от Стефан 

Абаджиев – Управител. 

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД: 

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. 
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 сключването на допълнително 

споразумение на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП да се промени срокът за изпълнение на 

договора по т.1 от раздел III. на 150 дни и удължи срокът за изпълнение на ремонтните 

дейности, описани в Приложение №1 в съответствие с т.2 и т.3 от Раздел III."Срок за 

изпълнение", до 21.12.2018 г. 

 
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

           1. Раздел ІІІ , чл. 1 “Срок за изпълнение”  от договора се изменя, както следва:  

          „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.“ 

          2. Раздел ІІІ , чл. 2 “Срок за изпълнение”  от договора се изменя, както следва:  

          „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.“ 
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        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:  …(п)…..                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: ….(п)……..                                                         

Изп. Директор:                                                        Председател:                                                  

          инж. Ж. Динчев                                                В. Петков 

 

 

 


