
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  

 
към  Договор №002/10.10.2016 год. с предмет „Въвеждане на 

енергоспестяващи мерки  в СОУ „Васил Левски“ , гр. Ветово, община                     

Ветово“ 
 

Днес 16.12.2016 год., в гр. Ветово , между: 

 

1.ОБЩИНА ВЕТОВО, с адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2, , ЕИК 

000530504, представлявана от Георги Александров Георгиев - кмет на Община 

Ветово и Денка Иванова Борисова – главен счетоводител на община Ветово, 

наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, 

        и  

          2.„МЕДИЯ ИНТЕР ГРУП“ ЕООД., със седалище и адрес на управление: гр. 

София, бул. „Цар Борис III“, №136 Б, ЕИК/БУЛСТАТ:200720669, представлявано 

от Светлин Стефанов Радков - управител, наричан по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,  

           

          На основание чл.116, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка 

с възникнала необходимост от извършване на допълнителни СМР , описани в Протокол 

на комисията по Заповед № 673/24.11.2016 год. на кмета на община Ветово и Доклад с 

вх. № 09-38-3 от 09.12.2016 год. на строителния надзор на обекта  се сключи 

настоящото допълнително споразумение. 

 

МОТИВИ: 

           В съответствие с изискванията на ЗОП, измененията на договора се налагат, 

поради непредвидени обстоятелства, които не са включени в първоначалната 

обществена поръчка, а смяната на изпълнителя е невъзможна. Не се променя цялостния 

характер на поръчката.  

В проекта и КСС за изпълнение на обекта не са включени и не са възложени: 

Демонтаж на ламаринена обшивка, ламаринени надолучни и подолучни поли в нужното 

количество, зидария с итонг /обособяване на нов достатъчно голям склад за пелети), 

доставка и монтаж на противопожарна врата към новооформения склад за пелети; 

метална врата и направа на рампа за разтоварване на пелети – към новия склад; в проекта 

по част ОВиК има предвидени 6 бр. циркулационни помпи, а в КС са заложени 4 бр. За 

цялостното изграждане на котелното помещение и въвеждането му в нормален 

експлоатационен режим е необходимо да бъдат монтирани всичките предвидени в 

проекта 6 бр. циркулационни помпи, заедно с прилежащата им спирателна и регулираща 

арматура. За правилното функциониране на отоплителната инсталация в училището и 

във връзка с въвеждането на мерки по Енергийна ефективност е необходимо да се добави 

нова самостоятелно обособена линия за топлинно обслужване на съседната сграда на 

СОУ (в която учат учениците от по – горните класове), която в новия проект не е 

отразена. Същата да  бъде изградена, като  бъде окомплектована със собствен помпен 

възел и съответната спирателна, регулираща арматура и тръбна разводка. За целта е 

необходимо да се направят корекции в съществуващия колекторен възел, като към него 



бъде добавен новият клон. За обслужване на новоизграденото трасе, да бъде доставено и 

монтирано отделно табло, обслужващо съответния помпен възел. 

Описаните по-горе дейности са необходими и следва да се изпълнят, за да 

придобие обекта завършен вид и да се гарантира неговата трайна и безпроблемна 

експлоатация . С въвеждането на тези допълнителни мерки, ще се създаде нормална 

работна среда на инсталациите в котелното помещение, и ще се развият в пълен 

потенциал предвидените енергоспестяващи мерки по част ОВиК. 

Неизпълнението на тези дейности биха  предизвикали значителни затруднения, 

свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването на сградата на СОУ „Васил 

Левски” гр. Ветово. Това са непредвидени при проектирането количества и материали, 

чиято липса предпоставя компрометирането на други извършвани по проекта дейности, 

както и дейности, които възникват в процеса на строителство, следствие промени и 

доработки на одобрения проект, отразени в заповедната книга на обекта. 

 

Страните се споразумяха за следното: 

 

          1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу  

възнаграждение  допълнителни строително-монтажни работи по обществена поръчка с 

предмет: “Въвеждане на енергоспестяващи мерки в СОУ „Васил Левски“ – гр. 

Ветово, община Ветово“ , съгласно  Количествено – стойностна сметка, неразделна част 

от Допълнителното споразумение. 

          2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за изпълнението на 

допълнително възложените строително монтажни работи обща цена в размер на 28598.94 

лв. (двадесет и осем хиляди, петстотин деветдесет и осем лева, деветдесет и четири 

стотинки) без ДДС или 34318.72 лв. (тридесет и четири хиляди, триста и осемнадесет 

лева, седемдесет и две  стотинки) с ДДС.  

          3.При определяне на единичните цени за изпълнение на допълнително 

възложените строително монтажни работи се спазват технико-икономическите 

показатели, залегнали в договора.  

          Неразделна част от настоящото Допълнително споразумение е подробна 

Количествено стойностна сметка. 

          Всички останали клаузи на договор № 002/10.10.2016 год. остават непроменени. 

          Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от сключения между 

страните договор. 

 

          Допълнителното споразумение се състави в три екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

      

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

1.ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ    СВЕТЛИН РАДКОВ  

  

/ Кмет на Община Ветово/         /Управител на „МЕДИЯ  ИНТЕР      

ГРУП“ ЕООД/  

 

2.ДЕНКА БОРИСОВА 

 

/Гл. счетоводител на 

Община Ветово/        


