
  

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  рег.№ 20-Д-0021-01 

          (по регистър на договори) 

№ 3 
към Договор с рег. №18 от 04.05.2017г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на електрическа енергия-ниско напрежение за нуждите на ТП“ДГС–

Триград” за срок от 36 месеца“ 
 

Днес, 30 Юни 2020г. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и чл.29 
от разпоредбите на сключен Договор с рег. №18 от 04.05.2017г. за доставка на електрическа 
енергия-ниско напрежение, между: 

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, 
Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с. Триград, общ.Девин, обл.Смолян 
представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски 
(Главен счетоводител), наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна  и  

2.“КУМЕР“ ЕООД, ЕИК 200907117 със седалище и адрес на управление:гр.София, 
бул.“България“ №109, ет.17, представлявано от Емилия Йорданова Илиева - Управител, 
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящото Допълнително 
споразумение към Договор с рег.№18 от 04.05.2017г. 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: 

По време на изпълнението на цитирания по-горе договор страните установиха наличие на 
непредвидими обстоятелства, изразяващи се в невиновна невъзможност за възложителя да 
сключи нов договор преди изтичане срока на действащия между страните договор, тъй като 
въпреки предприетите действия от страна на възложителя за провеждане на процедура за 
възлагане на обществена поръчка срокът за обжалване на решението за определяне на 
изпълнител ще изтече в началото на месец юли 2020г., а възложителят няма право да сключи 
договор преди влизане в сила на решението съгласно разпоредбите на ЗОП. 

Във връзка с предходното и след като страните взеха предвид обстоятелствата, чe 
изменението на договора, в частта отнасяща се за срока на неговото действие, не е 
съществено по смисъла на ЗОП и предвидения от възложителя финансов ресурс за доставка на 
електрическа енергия в размер на 15 600.00 лв. (Петнадесет хиляди и шестстотин лева) не е 
достигнат, страните по настоящото споразумение се споразумяха с взаимно съгласие за 
изменение на следните клаузи от сключения между тях договор: 

1. Текстът по чл.2, ал.1 се изменя така: 
„Срокът за изпълнение на договора е до 31.08.2020г. или до достигане на предвидения 

финансов ресурс в размер на 15 600 лв.( Петнадесет хиляди и шестстотин лева)“. 

2. Всички останали клаузи по договора остават непроменени. 

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два 
за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор с рег. №18 от 
04.05.2017г. за доставка на електрическа енергия-ниска напрежение за нуждите на ТП“ДГС-
Триград“. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 ТП“ДГС-ТРИГРАД“     ”КУМЕР”ЕООД  

 1. ______/*П/_________                       1. ______/*П/_________   
 (инж.Захарина БАКЛАРЕВА)                                  (Емилия ИЛИЕВА)  

2. ______/*П/_________   
(Станислав МАЛКОВСКИ) 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните 
данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


