СПОРАЗУМЕНИЕ №1/ 30.09.2020 г.
към
Договор № 22 от 10.09.2020 г., сключен между ТП ДГС „Широка лъка“ и «Път Бул Строй»
ДЗЗД
Днес, 30.09.2020 година в административната сграда на ТП ДГС „Широка лъка“,
териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и
предложение на «Път Бул Строй» ДЗЗД, между:

1. ТП ДГС „Широка лъка“, териториално поделение на „Южноцентрално държавно
предприятие” ДП Смолян, с ЕИК 2016195800332 със седалище и адрес на управление:с.
Широка лъка, обл. Смолян, ул. „Перелик“ №1, ПК 4710, представлявано от инж. Тодор
Георгиев Кушлев в качеството му на директор и Севда Ясенова Дишлиева, в качеството на
главен счетоводител, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
2. «Път Бул Строй» ДЗЗД с ЕИК 177255317, със седалище и адрес на управление: област
София , гр. София, бул. «Цар Борис III» №257, представлявано от д-р инж. Сава Богданов
Тачев, в качеството си на Управител, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга
страна се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор
за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:
Във връзка със сключен Договор №22 от 10.09.2020 год. с предмет: „Изготвяне на
доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за основен ремонт на ГАП
“Беденски бани - Водениците“ – четвърта степен, находящ се в териториалния обхват на
дейност на ТП ДГС “Широка лъка“ , като взеха предвид непредвидените обстоятелства във
връзка не влезли в сила Заповеди за одобрени ПУП-ове – Парцеларни планове от община
Девин и община Смолян, изискуеми за проверка на съответствията на техническите
инвестиционни проекти със заданията на проектиране и изготвяне на становище на
експертите по отделните части, заложено в Приложение А от Документацията – Техническа
спецификация, които не биха могли да бъдат предвидени при сключването на Договор №22
от 10.09.2020 год.
СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩЕТО СПОРЗУМЕНИЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ
ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:
§1. чл.4(1) от договора се изменя, както следва:
чл.4(1) „Настоящият договор се сключва в срок от 20 (двадесет) дни календарни след
представяне на Заповеди за Одобрени ПУП – Парцеларни планове – Влезли в сила,
издадени от общ. Девин и Община Смолян от страна на Възложителя пред

Изпълнителя. във връзка с чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и предложение на «Път Бул Строй»
ДЗЗД.
§2. Всички останали клаузи от Договор №22 от 10.09.2020 год. остават непроменени.
§3. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор №22 от 10.09.2020 год. с
предмет: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за
основен ремонт на ГАП “Беденски бани - Водениците“ – четвърта степен, находящ се в
териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Широка лъка“.
Настоящото споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра - по един за всяка
от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1......................../п/................................

………………/п/………………………..

(инж. Тодор Кушлев)

(Сава Тачев – управител «Път Бул Строй» ДЗЗД)

2.........................../п/.............................
(Гл. Счетоводител – Севда Дишлиева)

/п/ - Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл.4, т.1 от Регламент ЕС
2016/67

