
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 

към Договор № 15355/20.09.2017 г. 

 

Днес, 21.01.2019 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото 

Допълнително споразумение към Договор № 15355/20.09.2017 г. с предмет: „Сервизна 

поддръжка на пожароизвестителни инсталации и пожарогасителни инсталации 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, представлявано от инж. 

Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

И  

2. „Писат - инженеринг” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, 

ул. „Стефан Караджа“ № 28, тел. 042/263600, факс: 0442/269005, регистрирано в Търговския 

регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123750453, представлявано от Симеон 

Михайлов Георгиев - Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

Като взеха предвид следното: 

Договор № 15355/20.09.2017 г. с предмет: „Сервизна поддръжка на 

пожароизвестителни инсталации и пожарогасителни инсталации в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД“ 

е със срок за изпълнение 36 месеца от датата на сключването му. 

На 25 май 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение 

на такива данни (Общ регламент за защита на данните). Регламентът има пряко действие и 

предполага изменение в законодателството на страните членки в областта на защитата на 

личните данни. Неговата цел е да защитава „правата и свободите“ на физическите лица и да 

гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, а когато се обработват да е с 

тяхно съгласие. 

Горното налага изменение на договора с включване на раздел за защита на личните 

данни, което е несъществено по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 5 и ал. 6 от ЗОП. 

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП  

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

Създава се нов РАЗДЕЛ XII ЗАЩИТА НАЛИЧНИ ДАННИ със следния текст: 

 

„XII. ЗАЩИТА НАЛИЧНИ ДАННИ 

1. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор 

от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се 

обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 67, ал. 6 и чл. 58 от 

ЗОП. 

2. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор 

за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС 

и ППЗДАНС, ПМС № 181 от 20.07.2009 г. и ПМС № 3 от 10.01.2013 г. за определяне на 

стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, 



ЗЧОД и при спазване Указания за реда и последователността при подготовка на 

документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ 

Марица изток 2” ЕАД.  

3. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в 

съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите 

умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните 

стандарти за сигурност на данните. 

4. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на 

трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и 

изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото 

законодателство, по-специално член 25 и 26 на ОРЗД.   

5. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните 

информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни 

съгласно настоящия договор. Получателят на данни незабавно уведомява разкриващата 

данни страна относно всякакви искания, възражения или всякакви други запитвания от 

субектите на данните по силата на приложимите закони относно обработването на 

лични данни, които могат да породят правно задължение или отговорност, или да 

засегнат по друг начин законните интереси на разкриващата данните страна.  

6. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на 

сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или 

други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични 

данни и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг 

начин законните интереси на другата страна.“  

Всички останали клаузи от № 15355 / 20.09.2017 г.  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. Живко Динчев    Симеон Георгиев     

 


