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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 

към  Договор №1318/21.09.2020г. за Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на 

инвестиционен проект с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието 

на инвестиционен проект за изграждане на нов ГАП „Клисе кидик – Лисичево”-

трета степен, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС- 

Извора“ 

Днес, на 09.10.2020г., в гр.Девин, между: 

 ТП ”Държавно ловно стопанство – Извора”, със седалище и адрес на 

управление: гр.Девин, ул.”Освобождение” №18, ЕИК 2016195800278, представлявано 

от в.и.д. директор инж. Здравко Стефанов Караджов и главния счетоводител Даниела 

Славчева Митева, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 

И   

Обединение „Път Бул Строй”, с ЕИК 177255317, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, общ. Столична, обл. София, п.к. 1619, ул. Цар Борис ІІІ №257 

представлявано от Валентин Венев Зарев,  наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ  

от друга страна,  

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ 

Се сключи настоящото допълнително споразумение на основание чл. 116, ал.1, т.3 от 

ЗОП, във връзка с възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на 

предмета на договора нито в цената на същия, поради обстоятелства, които при 

полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, както следва: 

Възложителят ТП „ДЛС-Извора” е сключил договор за обществена поръчка 

№1318/21.09.2020г. за Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен 

проект с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен 

проект за изграждане на нов ГАП „Клисе кидик – Лисичево”-трета степен, находящ се 

в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС- Извора“ със срок за изпълнение 20 

(двадесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора, а именно – 

21.09.2020г. Сключването на споразумението се налага поради установяване на 

обстоятелства, които възложителят не могъл да предвиди към момента на сключване на 

договора, а именно: дългите срокове за произнасяне на становища и съгласуване с 

институциите като РИОСВ гр. Смолян и Община Девин, което води до обективна 

невъзможност за възложителя своевременно да изпрати необходимите документи на 

изпълнителя за извършване на услугата. Това от своя страна води до изтичане срока на 

договора за извършване на услугата от страна на изпълнителя.  

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал.1, т.3 

от ЗОП и въз основа на писмо с изх.№337/09.10.2020г. на Обединение „Път Бул 

Строй”, страните се споразумяха за следното: 
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1. Срокът за изготвяне на  Доклад  за  оценка  на  съответствието  на  

инвестиционен  проект за изграждане на нов ГАП «Килсе- кидик - Лисичево» - 

трета степен,  находящ  се в териториалния  обхват на  ТП «ДЛС - ИЗВОРА», 

започва да тече след представяне на съгласувателните писма и становища от 

другите институции в Република България и е 20  (двадесет) календарни дни. 

Срокът от 20  (двадесет) календарни дни, да се отброява от датата на последните 

представени документи от другите институции в ТП „ДЛС-Извора” и 

съответното им предоставяне на изпълнителя, ведно с инвестиционния проект, 

подлежащ на оценка на съответствието. 

 

2. Всички останали клаузи по Договор  №1318/21.09.2020г. остават непроменени. 

 

   

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

подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

1.  ............./*П/....................     ........./*П/............... 

инж. Здравко Караджов    Валентин Зарев 

И.Д. Директор на ТП ”ДЛС–Извора”              Обединение „Път Бул  

                                                                                                  Строй” 

 

2.  ............./*П/.................... 

Даниела Митева 

главен счетоводител на 

   ТП ”ДЛС–Извора” 
 

*  Подписите са  заличени  съгласно  Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 

(ЕС) 2016/679). 

 


