
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор между Община Велико Търново и „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, 
гр. Варна от 21.12.2018 г., с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и 
координатор на балансираща група за нуждите на Община Велико Търново“

Д н ес ,.............................  2020 г., в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, със седалище и адрес на управление: град Велико 
Търново, пл. „Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ 
ПАНОВ, в качеството му на Кмет на Община Велико Търново, наричан за краткост 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева - Главен счетоводител в Община Велико Търново и лице 
по чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор 
(ЗФУКПС), от една страна
и
2. „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД, гр. Варна, ул. „Владислав Варненчик“ № 258, 
Варна Тауърс, Кула Г, тел: 052/577 109, факс: 052/577 340, 0885 028 833, e-mail: market@energo- 
pro.bg, лице за контакт: Весела Вачкова, ЕИК: 201398872, представлявано управителите от Боян 
Кършаков, Яна Димитрова и Пламен Стефанов - управители (от всеки двама от управителите 
заедно), наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“)

се подписа настоящото Допълнително споразумение на основание чл.20а от ЗЗД, на 
основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП, и на основание чл. 19 от договора, и във връзка писмо 
с изх. № K-EPRES-403/17.02.2020 г. от „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр. 
Варна, за следното:

Чл. 1 Във връзка с получено писмо с изх. № K-EPRES-403/17.02.2020 г. от „ЕНЕРГО-ПРО 
Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна за настъпило преобразуване в резултат на вливане при 
пълно правоприемство, и извършена служебна справка в Търговския регистър се установи, че е 
налице универсално правоприемство чрез вливане на дружеството-изпълнител по договора от 
21.12.2018 г. и последвала промяна в наименованието на дружеството-правоприемник, поради 
което се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител, страните се споразумяха да изменят 
сключения между тях договор, съгласно разпоредбите на настоящото допълнително 
споразумение.

Чл. 2.1 На основание чл. 116, ал.1, т. 5 ог ЗОП се променя Изпълнителя по договора, поради 
пълно (универсално) правоприемство, като са изпълнени едновременно следните условия:
а) за новия Изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той 
отговаря на първоначално установените критерии за подбор
б) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за 
обществена поръчка и не цели заобикаляне на закона.
2.2 Заменя се изпълнителят по сключения на 21.12.2018 г. договор с предмет: „Избор на 
доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община 
Велико Търново“ между ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО и „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ 
ЕООД, гр. Варна с ЕИК: 131512672, като занапред в договора и приложенията към него 
ИЗПЪЛНИТЕЛ ще бъде правоприемника „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД, гр. 
Варна с ЕИК: 201398872, ул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, Кула Г, тел: 
052/577 109, факс: 052/577 340, 0885 028 833, e-mail: market@energo-pro.bg, лице за контакт:
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Весела Вачкова, ЕИК: 201398872, представлявано управителите от Боян Кършаков, Яна 
Димитрова и Пламен Стефанов - управители (от всеки двама от управителите заедно).

Чл. 3.1 В съответствие с чл. 262 от ТЗ при вливането цялото имущество на „ЕНЕРГО-ПРО 
Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна преминава към „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД, 
гр. Варна, което става негов правоприемник.
3.2 Съгласно чл. 264з от ТЗ, с вписването на промяната на правната форма „ЕНЕРГО-ПРО 
Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна се прекратява и възниква новоучреденото „ЕНЕРГО-ПРО 
Енергийни услуги“ ЕАД, гр. Варна. Правата и задълженията на преобразуващото се дружество 
преминават изцяло върху новоучреденото дружество.

Чл. 4. Промяната влиза в сила считано от датата на възникване на обстоятелствата по чл. 3.2.

Чл. 5 Всички останали условия по договора и приложенията към него остават непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение се състави в два еднообразни в съдържанието си 
екземпляра по един за всяка от страните.

Приложение:
1. Документи по чл. 112 от ЗОП
2. Решение № Р-302 от 05.12.2019 г. на КЕВР
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