
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1
тип - /узу#х jcoic.

Към Договор № ПКСП-1455/10.12.2015 г. за възлагане на доставка на осн. 
чл.74, ал.1 от ЗОП, с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия 
и координатор на балансираща група за нуждите на община Велико 
Търново”

Днес,.Рп'/..Р.̂ Р. : .< $ . , между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕИК: 000133634, със седалище и адрес: 
гр.Велико Търново, пл. „Майка България“ №2, представлявана от инж. ДАНИЕЛ 
ПАНОВ -  Кмет на Общината, наричана по-долу ’’ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една 
страна, и

2.„ЕНЕРГО - ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД, ЕИК 131512672, , със 
седалище и адрес: град Варна 9009 , бул. „Владислав Варненчик“ , № 258, Варна 
Тауърс -  кула Г, тел. 0886 499 353; факс: 052 577 469, Market@energo-pro.bg, 
представлявано от: Боян Кършаков, Яна Димитрова,
Пламен Стефанов - поотделно, наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“ от
друга страна, и

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД ЧЕ:
• Страните се подписали Договор №  ПКСП-1455/10.12.2015 г. за 

възлагане на доставка на осн. чл. 74, ал. 1 от ЗОП, с предмет: „Избор на 
доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща 
група за нуждите на община Велико Търново”, наричан за краткост 
„Договор/а“; и

• Страните са постигнали договорености за промяна в намаление на 
предложената с офертата цена за 1 (един) MWh нетна активна 
електроенергия без ДДС,
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



на основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП се сключи настоящото
Допълнително споразумение, с което страните се споразумяха за следното:

Чл. 1 (1) Страните се съгласяват да изменят текста на чл.З, ал.2 от Договора в 
следния смисъл, а именно:
Възложителят заплаща доставената енергия в лева, съгласно предложената от 
Изпълнителя в Ценовото му предложение Цена за 1 (един) MWh нетна активна 
електроенергия: 70,00 (седемдесет) лева без ДДС.
(2) Цената по ал.1 по-горе влиза в сила считано от 01 юли 2016 г.

Чл. 2 (1) На основание чл.1, ал.5 от Договора, Страните се съгласяват, да бъдат 
добавени описаните във Възлагателно писмо от дата 08.06.2016 г. и приложен 
към писмото списък нови обекти на Възложителя.

(2) Страните се съгласяват, че за описаните във Възлагателно писмо от дата 
08.06.2016 г. и приложен към писмото списък нови обекти на Възложителя, на 
основание чл.20 от Правилата за търговия е електрическа енергия (ПТЕЕ), това 
споразумение урежда и отношенията във връзка със заплащането от страна на 
Възложителя на мрежовите услуги, предоставени от съответния мрежови 
оператор -  «ЕНЕРГО-ПРО Мрежи» АД, е който Изпълнителят има сключен 
рамков договор, съгласно чл.23 от ПТЕЕ (удостоверение изх.К-EPRG- 
2785/28.08.2015г. от «ЕНЕРГО-ПРО Мрежи» АД). '

(3) В случай че мрежовият оператор откаже заплащането на дължимите от 
Възложителя мрежови услуги да се извършва от Изпълнителя по силата на 
рамков договор, клаузите по настоящото Допълнително споразумение, касаещи 
заплащането на мрежови услуги, не се прилагат.

Чл. 3 (1) Страните се съгласяват, че за обектите по чл.2 от настоящото 
Допълнително споразумение, Възложителят заплаща на Изпълнителя и всички 
дължими суми за мрежови услуги, предоставяни от «ЕНЕРГО-ПРО Мрежи» АД, 
по смисъла на §1, т.6 от Допълнителните разпоредби на ПТЕЕ, по цени, 
определени е решение на КЕВР за съответния ценови период.

(2) Сумите за мрежови услуги, предоставяни от мрежовия оператор «ЕНЕРГО- 
ПРО Мрежи» АД, притежаващ Лицензия № Л-138-07/13.08.2004г. за дейността 
„Разпределение на електрическа енергия“, издадена от КЕВР се дължат на 
основание чл.31, ал.1 от ПТЕЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да изисква от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ други суми.

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договора, извън предмета на настоящото 
Допълнително споразумение, остават непроменени и в сила.



Настоящото Допълнително споразумение № 1 се състави в 2 (два) еднообразни 
екземпляра, по 1 (един) за всяка от страните, влиза в сила считано от датата на 
подписването му от страните и е неразделна част от Договор № ПКСП- 
1455/10.12.2015 г. за възлагане на доставка на осн. чл.74, ал.1 от ЗОП, с предмет: 
„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща 
група за нуждите на община Велико Търново”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪ'^НИТЕЛ

инж.ДАНИЕЛ ПАНОВ
/Кмет на Община Велико Търново/

Даниела Данчева 
Началник отдед^н^ГДЙбджет1 /

' /

Съгласували:

Проф.Георги Камарашев
Заместник-кмет "УсДюйсТво ,йа територията и развитиетом

/

Надя Петрова
[я ОСОП

Директор на дипе1й5шГСУТ в/Обшина Велико Търново
/
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