
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1/ 21.12.2018 г.  

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА Д О Г О В О Р  

№ 26 / 01.10.2018 г. 

 

Днес, 21.12.2018 г. в с.Цонево, общ. Дългопол,обл. Варна, се сключи настоящото 

допълнително споразумение за изменение на договор № 26/01.10.2018 г. за обществена 

поръчка за извършване на строителство, между: 

1. ТП „ДГС Цонево”, със седалище и адрес на управление: /Заличено по чл.2 от 

ЗЗЛД/, представлявано от инж. /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/ в качеството му на 

Директор и /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/ – ръководител счетоводен отдел, наричано по-

долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

2. ”Чеки - 86” ЕООД, с /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/, със седалище и адрес на 

управление: /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/, представлявано от /Заличено по чл.2 от 

ЗЗЛД/в качеството и на Управител надружеството, наричано по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна. 

 

На основание чл. 116, ал.1, т. 3 и т. 7 /предишна т.5 - ДВ бр. 86/18 г./ вр. § 23 от 

ЗОП, в съответствие с изискванията на ЗОП и с оглед обстоятелството, че измененията 

не са съществени по смисъла на посочения закон, а се налагат поради непредвидени 

обстоятелства – неблагоприятни метеорологични зимни условия, възпрепятстващи 

извършванеto на довършителни дейности по фасадата на изградената пристройка към 

административна сграда, кoeто не би моглo да бъдe предвиденo при откриване на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка, страните се споразумяха за следните 

изменения в договора за строителство а именно: 

 

1.Срокът за изпълнение на договора, досежно извършването на следните 

довършителни, външни СМР, се удължава до 30.03.2019 г.: 

 

Довършителни, външни СМР 

 вид количество цена/лв без 

ДДС 

1. Направа на външна минерална мазилка  58,40 м2 1284,80 

2. Обръщане на дограма 11 м2 121, 00 

3. Доставка и монтаж на улуци 6,50 м 117, 00 

4. Доставка и монтаж на водосточни тръби 18 м 288, 00 

5. Направа топлоизолация по фасади 6 см. 58,40 м2 1752,00 

6. Доставка и монтаж на външен ъгъл с мрежа на 

външни ъгли на фасади и дограми 

12 м 60, 00 

7. Доставка и монтаж на водооткапващ профил 12,00 м 60, 00 

8. Възстановяване на каменна настилка 4,70 м2 211, 50 

9. Доставка и полагане на грунд за минерална 

мазилка 

58,40 м2 146, 00 

10. Доставка и монтаж на ламперия – вагонна шарка 

по стрехи 

10 м2 202, 00 

11. Грундиране и лакиране на вагонна шарка 10 м2 122, 00 

 

2. Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си. 

 



Настоящото допълнително споразумение към договора, влиза в сила от датата на 

подписването му между двете страни и се счита неразделна част от договор № 

26/01.10.2018 г. за извършване на строителство.  

Настоящото допълнително споразумение се състои от две страници, изготви се и се 

подписа от страните в два (2) еднакви екземпляра – по един за всяка от страните, като 

всеки екземпляр е със силата на оригинал. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
Директор ТП ДГС Цонево            

                                                  

………/п/печат……….                                                           ………/п/печат…….. 

/Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/                                                     /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/ 

                                                                                             Управител на  „ЧЕКИ-86” ЕООД                                      

                                                  

РСО- главен счетоводител  

 

………………………………. 

/Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/ 

 
Изготвил:.................................. 

/Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/ 
 

Съгласувал и проверил........................ 

/Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/ 
зам. Директор при ТП ДГС Цонево 

 

 

 


