
  

           

                                     ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ   

                                         към  Договор № ДД-52/27.07.2017г. 

 

Днес, 27.10.2017г. в гр. София между: 

 

1. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), 

при Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с идентификационен 

№ по ДДС: BG 831913661, с адрес - гр. София, ул. „Московска” № 3, представлявана от 

Станимир Пеев – Председател  и Аглая Минева – Главен счетоводител, наричани по-долу и за 

краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна 

и 

2. „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД със седалище и адрес на управление, област София, 

община Столична, п. к. 1619, гр. София, район Витоша, ул. „Дамяница“ 3-5, с ЕИК 831652485, 

представлявано от Мая Пенчева – Изпълнителен директор и упълномощен представител, по 

силата на пълномощно рег. № 6672 от 24.10.2016г., заверено от Богдана Бъчварова, нотариус в 

район РС София с рег. № 515 на Нотариалната камара, наричано по-долу и за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

на основание чл. 116, ал. 1, т. 6  във връзка с чл. 184, ал. 2 от ЗОП, чл. 23 от 

горепосочения договор, писмо вх. № 4488/13.10.2017г. от ,,Главболгарстрой“ АД и докладна 

записка с вх. № 4488/26.10.2017г. от Директорите на дирекции ФСДУС, ОППИО, АПОЕК и ГД 

ДРВВЗЗ, се сключи настоящото допълнително споразумение, като страните се споразумяха за 

следното: 

 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително 

възнаграждение от 43 423,23 лв. без ДДС съответно 52 107, 88 лв. с ДДС,  за извършените 

допълнителни ремонтни дейности на покриви на бази, които са били непредвидени към датата 

на сключване на Договор № ДД-52/27.07.2017г., поради скрити увреждания на част от 

покривните конструкции. Допълнителните ремонтни дейности са посочени в Рекапитулацията 

към писмо вх. № 4488/13.10.2017г. от ,,Главболгарстрой“, подписана от строителния надзор 

,,Армстройинвест“ ЕООД, неразделна част от настоящото споразумение. 

Чл. 2. Текстът на чл. 4 от Договор № ДД-52/27.07.2017г. се променя , както следва: 

,,Общата цена за изпълнение на договора е 791 188,22 лева без включен ДДС, съответно 

949 425,86 лева с включен ДДС и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за цялостното 

изпълнение на поръчката“. 

Чл. 3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на неговото 

подписване и е неразделна част от Договор № ДД-52/27.07.2017г.  

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:./П/  

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

/СТАНИМИР ПЕЕВ/…/П/..                                   /МАЯ ПЕНЧЕВА/ 

 

            2. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:                                                       

             /АГЛАЯ МИНЕВА/…/П/.. 

 


