
 

 

 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  рег.№   13    . 

(по регистър на договори) 

№ 1 
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, 01 Февруари 2019г. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, чл.29 от 
разпоредбите на сключен Договор с рег. №18 от 04.05.2017г. за доставка на електрическа енергия-ниско 
напрежение и депозирани писма с Вх.№2983/17.12.2018г. и №2983-2/29.01.2019г. от страна на 
Изпълнителя, 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 за доставка на електрическа енергия 
страните установиха наличие на непредвидими обстоятелства, изразяващи се в трайно повишаване на 
цената на електрическата енергия на енергийната борса, което се установява от представена справка 
с данни за ценовите параметри за пазар „Ден напред“ изготвена от Българска независима енергийна 
борса, които обстоятелства Възложителят не е могъл да предвиди при полагане на дължимата грижа. 
Предходните обстоятелства от своя страна са довели до съществено разминаване между пазарната и 
договорената цена за доставка на един кWh електрическа енергия, като съгласно депозираните от 
страна на Изпълнителя писма с Вх.№2983/18.12.2019г. и №2983-2/29.01.2019г., цената на „базовата“  
енергия за периода от месец юли 2018г. до месец декември 2018г. се е повишила с 72,35%, а на 
„пиковата“(дневна/върхова) с 78,97%. 

Във връзка с гореизложеното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните 
по сключения по-горе договор, на основание чл.116, ал.1, т.3, във връзка с чл.116, ал.2 от ЗОП, страните по 
настоящото споразумение, се споразумяха с взаимно съгласие за следното:  

I. Страните се съгласяват да изменят следните клаузи от сключения между тях договор: 
1. Текстът по чл.4, ал.2 се изменя така: 
„Цената за доставка на един кWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение е 

0,105 (нула цяло едно нула пет) лева без ДДС и 0,126 (нула цяло едно две шест) лева с ДДС. 

II. При понижаване на цената на електрическата енергия на Българска независима енергийна 
борса в продължение на два месеца, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми Възложителя. 

III. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му. 

IV. Възложителят ще заплаща посочената в т.I.1 от настоящото споразумение цена за доставка на 
електрическа енергия за ниско напрежение, считано от дата на подписване на настоящото 
споразумение. 

V. 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) 
 
*Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД. 


