
 

 

 

                                   ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ   

                                         към  Договор № ДД-37/06.06.2016г. 
 

Днес, 30.05.2017г., в гр.София, между: 

Държавна Агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) при 

Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с адрес - гр. София, ул. 

„Московска” № 3, представлявана от Станимир Пеев - Председател и Аглая Минева - Главен 

счетоводител, наричана по-долу и за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна 

и  

,,ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. 

София 1220, кв. Военна рампа, ул. ,,Локомотив“ № 1 с ЕИК 831914037, представлявано от 

Александър Мавродиев в качеството на Изпълнителен директор,     наричано по-долу 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, 

на основание чл. 116, ал. 1, т. 5, писма с вх. № 1393/25.05.2017г. и вх. № 1393/29.05.2017г. 

от ,,ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА“ ЕАД и докладна записка с вх. №1393/30.05.2017г. 

от Директорите на дирекции ОППИО и ФСДУС, се сключи настоящото допълнително 

споразумение, като страните се споразумяха за следното: 

Чл. 1. На основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП  към чл. 1, ал. 1 се добавя следния текст: 

,,ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши услуги по частично 

обследване (отстраняване на пора) на резервоар 401 с обем 20 000 м3, находящ се в ПБ – Сливен 

към  ТД ДР – гр. Бургас, срещу възнаграждение от 730 лева без ДДС или 876 лева с ДДС по 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмо с вх. № 1393/29.05.2017г., което е неразделна част от 

настоящото допълнително споразумение. 

Цената за частичното обследване не увеличава общата цена по договора в размер на 

113 250 лева без ДДС съответно 135 900 лева с ДДС, поради отпадане на необходимостта от 

обследване на резервоари 02 и 03, находящи се в ПБ – Сливен към  ТД ДР – гр. Бургас.“ 

Чл. 2. На основание чл. 17 от договора, визиращ хипотезата на ,,непредвидени 

обстоятелства“ и писма с вх. № 1393/25.05.2017г. и вх. № 1393/29.05.2017г. от ,,ЦЕНТРАЛНА 

ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА“ ЕАД, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се позовава на същите за 

невъзможността да извърши обследване на резервоари 5 и 6, находящи се в ПБ Антон и не 

изпълнена услуга за обследване на резервоар 9, находящ се в ПБ – Сливен, чл. 2 от договора се 

изменя по следния начин: 

,, Срокът за изпълнение на дейностите по предмета на договора се удължава до 

15.09.2017г.“ 

Чл. 3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила и обвързва страните от датата 

на подписването му и е неразделна част от Договор № ДД-37/06.06.2016г., Допълнително 

споразумение от 26.08.2016г. и Допълнително споразумение от 07.03.2017г. 

            Всички останали клаузи от договора остават непроменени. 

 

Настоящото споразумение се изготви в два еднакви екземпляра – по един за всяка от 

страните. 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…/П/…                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:./П/ 

/СТАНИМИР ПЕЕВ/                                                                            

                                                                             /АЛЕКСАНДЪР МАВРОДИЕВ/  

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:./П/. 

/АГЛАЯ МИНЕВА/ 

 

 

 

 


