
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 

КЪМ  ДОГОВОР №105/06.10.2017 г. 

Днес, 05.03.2018 г. в с. Гърмен, между:  

ОБЩИНА ГЪРМЕН, с адрес: област Благоевград, община Гърмен, село Гърмен, ул. 

„Първа” № 35, Идентификационен номер BG 000024752, представлявана от МИНКА 

КАПИТАНОВА – Кмет, наричана по – долу за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

 

И 

 

„А - СТРОЙ” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с 

ЕИК 101019435, със седалище и адрес на управление в с. Абланица, ул. „Елин Пелин” № 5, 

община Хаджидимово, представлявано от ВЕНЦИСЛАВ АМЗОВ в качеството си на 

управител, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,  

 

се сключи настоящото допълнително споразумение: 

 

1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № 105/06.10.2017 г. въз основа 

на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на 

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция и 

ремонт на съществуваща сграда в УПИ IV, квартал 12 по плана на курорт Огняновски 

минерални бани, община Гърмен”.  
 

 2.  Допълнителното споразумение се сключва  на основание чл.116, ал.1, т.2 във връзка с 

чл. 116, ал. 2, а именно: поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от 

извършване на допълнително строителство, което не е включено в първоначалната обществена 

поръчка и смяната на изпълнителя е невъзможна поради икономически или технически причини, 

включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо 

оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка и би предизвикала 

значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или 

дублиране на разходи на Възложителя. Извършването на допълнителните строително –монтажни 

работи налага увеличение на цената с не – повече от 50 на сто  от стойността на основния 

договор.   

 

Като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП 

във връзка с чл. 116, ал. 2 от ЗОП, страните се споразумяха за следното. 

1. Обемът на договора се увеличава с вида и количеството  дейности, посочени в 

Количествена сметка, приложение №1 неразделна част от допълнителното споразумение. 

2. Цената на договора се увеличава със 133 333.33 лв. без ДДС, като цената се калкулира 

съгласно единичните цени на посочените допълнителни дейности, които трябва да се извършат. 

3. Изпълнителят се задължава да извърши допълнителните СМР за срок до 05.10.2018 г. 

календарни дни. 



   4. Всички останали клаузи от договора за възлагане на обществената поръчка, сключен 

на 06.10.2017г. остават непроменени, запазват действието си и важат и за допълнителното 

споразумение.  

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

двете страни и става неразделна част от Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен 

на 06.10.2017 г.  

Настоящото споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни оригинални 

екземпляра – един за Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/п/  Заличени данни на                    ИЗПЪЛНИТЕЛ:/п/ Заличени данни на                     

 основание чл. 2 от ЗЗЛД                                                                                                       основание чл. 2 от ЗЗЛД    

МИНКА КАПИТАНОВА                                       ВЕНЦИСЛАВ АМЗОВ 

Кмет на община Гърмен                                          Управител на „А-Строй“ ЕООД 


