
 
 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 

към Договор №16013/17.08.2018г. 

 

 

 

Днес, 20.11.2018 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото 

Допълнително споразумение към Договор №16013/17.08.2018г. с предмет: „Основен ремонт на 

пещна камера, висящи пакети и хидро шлако отделяне на КА-12” 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. „Енергоремонт - Гълъбово” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, 

обл. Стара Загора, тел. 0418/62077, факс: 0418/63690, регистрирано в Търговския регистър при 

Агенцията по вписванията с ЕИК 833103535, представлявано от инж. Евгени Веселинов 

Станчев - прокурист, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

с подизпълнител: „Металик“ АД, ЕИК 833067427, гр. Стара Загора, представлявано 

от инж. Дечко Колев – Председател на СД 

 

Като взеха предвид следното: 

 

Договор №16013/17.08.2018г. с предмет: „Основен ремонт на пещна камера, висящи 

пакети и хидро шлако отделяне на КА-12” е със срок за изпълнение до подписване на протокол 

за проведени 72-часови проби, но не повече от 120 дни от датата на сключването му – не по-

късно от 15.12.2018 г.  

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. В последствие със заповед №1708/16.10.2018 г. срокът за извършване 

на основен ремонт на блок № 8 бе изменен до 21.12.2018 г. 

Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП в договора изрично е уговорено изменение на 

съгласувания срок за ремонт при технологична необходимост. 

От друга страна, след извършване на заложения за изпълнение контрол на метала на  

тръбите на долна радиационна част в пещна камера и направените замервания и дефектовки, 

възникна необходимост от извършване на допълнителни работи. Действителното състояние на 

метала на тръбите на долна радиационна част в пещна камера е възможно да се установи само 

чрез извършване на металографски контрол на метала при спрян котел и монтирано скеле в 

пещна камера. 

Допълнителният обем ремонтни дейности е на стойност 110 682.00 лева без ДДС 

представляващи 4.30% от общата стойност договора, както следва: 

       



 

Налице е непредвидено обстоятелство, възникнало след сключването на договора, 

което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от 

действие или бездействие на възложителя и прави невъзможно изпълнението при 

договорените условия. 

 

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП  

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

1. В Раздел II Цена, фактуриране и начин на плащане, т. 1, общата стойност на договора се 

изменя на 2 683 625.61 (два милиона шестстотин осемдесет и три хиляди шестстотин 

двадесет и пет лева и 61 стотинки), без ДДС, чрез увеличение с 4.30% (110 682.00 лева 

без ДДС). 

 

2. В раздел III, Срок за изпълнение, т. 1 и 2 се изменят както следва: 

 

„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. 

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 от 18.08.2018 г. 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 5534 лв. стойността на представената от него банкова гаранция 

за изпълнение на договора и да удължи валидността й до 17.02.2020 г., 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 Обем, част Ремонтни дейности на ДРЧ се правят следните изменения: 

- Към позиция № 1 Подмяна на колена и прави участъци се добавя количество в размер 

180 бр., като се увеличава и общата стойност на дейността; 

- Към позиция № 6 Монтаж плавници на подменени участъци се добавя количество в 

размер 729 л.м., като се увеличава и общата стойност на дейността. 

 

№ Наименование на ремонтната дейност 
м. 

ед. 
К-во 

Единична 

стойност    

лв. без ДДС 

Обща 

стойност       

лв. без ДДС 

  ДРЧ         

1 
Подмяна на колена и прави участъци на ПК 

след замерите. 
бр. 260 542.00  140 920.00  

6 Монтаж плавници на подменени участъци. л.м. 1029  18.00  18 522.00  

 

5. Всички останали клаузи от Договор №16013/17.08.2018г. остават непроменени. 

№      Наименование на ремонтната дейност 
Мярк

а 

Кол-

во 

Единична 

стойност 

Обща 

стойност. 

лв. лв 

1 Подмяна на колена и прави участъци Ø50х5. бр. 180 542.00 97 560.00 

2 Монтаж на плавници на подменените участъци. л.м. 729 18,00 13 122.00 



 

6. В тридневен срок от подписване на настоящото допълнително споразумение 

Изпълнителят представя доказателства, че срокът на договора за подизпълнение е 

удължен до края на основния договор. 

 

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)…    Прокурист:…(п)… 

инж. Живко Динчев    инж. Евгени Станчев   

  

 


