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ДОПЪЛНИТЕЛНО�СПОРАЗУМЕНИЕ�№�1�/�14.06.2019�г. 
КЪМ�ДОГОВОР�ЗА�ВЪЗЛАГАНЕ�НА�ОБЩЕСТВЕНА�ПОРЪЧКА 

№ 16 / 01.02.2019 г. 

 
 

Днес,�14.06.2019 г., в�гр.��Вършец между�страните: 
 
1. ОБЩИНА�ВЪРШЕЦ , 
със� седалище� и� адрес� на� управление� гр.� Вършец� 3540,� община� Вършец,� област�

Монтана,�бул.“България“�№�10,�БУЛСТАТ/ЕИК�000320655� ,�представлявана�от�инж.�И. 
М. Л.* – Кмет,� и� Гл.� Счетоводител� – К. С. Т.*, наричани по-нататък� в� Договора 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,�от�една�страна,  

и 
2. „ТРЕЙС�ГРУП�ХОЛД“�АД,�  
със� седалище� и� адрес� на� управление:� 1408 гр.� София,� община� Столична,� област�

София, ул.�„Никола�Образописов“�№�12, ЕИК�/�код�по�Регистър�БУЛСТАТ: 123682269�и�
номер� по� ЗДДС:� BG123682269, представлявано� от� Б. С. Д.*,� в� качеството� му� на�
Изпълнителен� директор,� наричано� за� краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,� от� друга� страна,

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

 
 и�на�основание�чл.�116,�ал.�(1),� т.�3 от�ЗОП, във�връзка�с�чл.�20а�от�ЗЗД�и�чл.�8,�ал.� (2)�от�
Договор�№�16/01.02.2019�г.,�се�сключи�настоящото�допълнително�споразумение�към�Договор�
за�възлагане�на�обществена�поръчка�№�16/01.02.2019�г.�с�предмет:�„Извършване�на�СМР�за�
изпълнение�на�обект�„Реконструкция�и�рехабилитация�на�част�от�уличната�мрежа�на�
гр.� Вършец,� община� Вършец“, възложена� на� основание� чл.� 112� от� ЗОП, след проведена 
открита процедура за� възлагане� на� обществена� поръчка с� уникален� номер� в� РОП� 00850-
2018-0009 и�влязло�в сила�Решение�за�избор�на�изпълнител�№�635/13.12.2018�г. на Кмета�на�
Община�Вършец 
  

І.�УСТАНОВИТЕЛНА�ЧАСТ 

 
Договор�№�16/01.02.2019�г.�с�предмет:�„Извършване�на�СМР�за�изпълнение�на�обект�

„Реконструкция�и�рехабилитация�на�част� от�уличната�мрежа�на�гр.�Вършец,� община�
Вършец“, е финансиран�по�ДБФП�№�12/07/2/0/00019/19.09.2017�г.,�сключен�между�Община�
Вършец� и� Държавен� фонд� „Земеделие“, по� подмярка� 7.2.� „Инвестиции� в� създаването,�
подобряването�или� разширяването�на� всички� видове�малка�по�мащаби�инфраструктура“�от�
мярка� 7� „Основни� услуги� и� обновяване� на� селата� в� селските� райони“� от� Програмата� за�
развитие� на� селските� райони� за� периода� 2014 - 2020� г.� (ПРСР),� съфинансирана� от�
Европейския�земеделски�фонд�за�развитие�на�селските�райони�(ЕЗФРСР). 



 

Този�документ�е�създаден�в�рамките�на�проект:�№�12/07/2/0/00019 от�19.09.2017�г.:�„Реконструкция�и�рехабилитация�на�
част�от�уличната�мрежа�на�гр.�Вършец,�община�Вършец“,�който�се�осъществява�с�финансовата�подкрепа�на�ПРСР�2014-

2020�г,�съфинансирана�от�ЕС�чрез�ЕЗФРСР.�Цялата�отговорност�за�съдържанието�на�публикацията�се�носи�от�община�
Вършец��и�при�никакви�обстоятелства�не�може�да�се�счита,�че�този�документ�отразява�официалното�становище�на�

Европейския�съюз�и�Управляващия�орган�на�ПРСР 

  2 / 5 
 

На� 31.05.2019� г.� между� Община� Вършец� и� ДФ� „Земеделие“� е� сключен� Анекс� I� към�
ДБФП�№�12/07/2/0/00019 от�19.09.2017�г.,�в�Приложение�№�1�към�който�са�налице�разлики�
(редукции)�между�заявените�и�одобрените�за�финансиране�разходи�по�някои�от�бюджетните�
пера,� представляващи� дейности� по� извършване� на� СМР,� за� които� Община� Вършец,� след�
проведена� обществена� поръчка� по� ЗОП,� е� сключила� Договор�№� 16/01.02.2019� г.,� описани�
както�следва: 

 

№ Дейност 
Стойност�
по�договор, 
лв.�без�ДДС 

Одобрени�за�
финансира-
не�разходи,�
лв.�без�ДДС 

Разлика�
(редук-
ция) 

1 

Реконструкция�и�рехабилитация�на�
съществуващи�улици,�съоръжения�и�
принадлежностите�към�тях�за�обект�
„Реконструкция�и�рехабилитация�на�

част�от�уличната�мрежа�на�гр.�Вършец,�
община�Вършец“� 

1 055 165,37 1 055 165,37 0,00 

2 

Строителство,�реконструкция�и�
рехабилитация�на�нови�и�съществуващи�

тротоари,�съоръженията�и�
принадлежностите�към�тях�за�обект�
„Реконструкция�и�рехабилитация�на�

част�от�уличната�мрежа�на�гр.�Вършец,�
община�Вършец“ 

573 675,83 364 827,92 208 847,91 

3 Непредвидени�разходи�за�СМР 81 442,06 70 999,66 10 442,40 

ОБЩО�редукция 219 290,31 

 
Съгласно�чл.�8,�ал.�(2) от�договора:�„Стойността�по�настоящия�договор,�дължима от�

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на�ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до�изпълнение�на�всички�задължения�на�страните�по�
него,�в�никакъв�случай�не�може�да�е�повече�от�допустимата�и�одобрена�от�финансиращия�
орган� сума� за� изпълнение� на� дейностите� по� настоящия� договор,� съгласно� ДБФП�
№12/07/2/0/00019 от�19.09.2017� г.� В� случай,� че� сумата� е� по-малка�от� посочената� в� чл.� 6,�
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма�право�да�претендира�заплащане�на�по-голяма�сума�от�одобрената�
по�бюджета�на�проекта.“                                                                                                                                                                                                             

В� тази� връзка� е� налице� възможност� за� изменение� на� сключения� Договор� №�
16/01.02.2019� г.,� с� което� да� се� договори� общата� стойност� за� изпълнение� на� предмета� на�
поръчката�в�размер�до�максимално�одобрената�за�финансиране�сума,�съобразена�с�бюджета�
по� дейности,� съгласно� Таблицата� на� одобрените� инвестиционни� разходи,� приложение� към��
Анекс�I�от�31.05.2019�г. 

Предвиденото� изменение� засяга� само� стойността� за� изпълнение� на� договора� за�СМР,�
без�да�се�променя�предмета�и�обема�на�поръчката.�Няма�да�се�измени�вида,�предназначението�
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и� дейностите,� предмет� на� инвестицията,� нито� ще� доведе� до� увеличение� на� договорената�
финансова�помощ.� 

Налице�са�обективни�обстоятелства по�смисъла�на�чл.�116,�ал.� (1),�т.�3�от�ЗОП,�които�
Възложителят�не�е�могъл�да�предвиди,�не�зависят�от�волята�на�страните,�възникнали�са�след�
сключване�на�договора�и�не�са�резултат�от�действие�или�бездействие�на�страните,�не�са�могли�
да�бъдат�предвидени�при�полагане�на�дължимата�грижа�и�не�водят�до�промяна�в�предмета�и�
обема�на�договора.� 

В� настоящия� случай� е� налице� необходимост� от� изменение� на� договора,� чрез� което�
общата�му�стойност�ще�бъде�намалена,�което�е�изцяло�в�интерес�на�Възложителя. 
 
 

ІI.�ПРЕДМЕТ�НА�СПОРАЗУМЕНИЕТО  

 
Страните�постигнаха�съгласие�и�се�споразумяха�за�следното: 
 

Чл.�1. Изменя�се�разпоредбата�на чл.�6,�ал.�(1) от�Договор�№�16/01.02.2019�г.,�която�
гласи: 

Цената�за�изпълнение�на�договора,�която�ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се�задължава�да�заплати�
на�ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,� е� в� размер� на: 1 710 283,26 (словом: един� милион� седемстотин� и�
десет� хиляди�двеста�осемдесет�и�три� лева и�двадесет�и�шест� стотинки)� лева�без�ДДС,�
съответно� 2 052 339,91 (словом: два�милиона�петдесет�и�две�хиляди�триста�тридесет�и�
девет�лева�и�деветдесет�и�една�стотинки) лева�с�ДДС (наричана�по-нататък�„Цената“�или�
„Стойността� на� Договора“),� съгласно� Ценовото� предложение� на� ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
разпределена�както�следва: 

1. Цената�за�изпълнение�на�СМР�за�реализиране�на�обекта�съответства�на�количествено�
- стойностната� сметка, предложена� от� � ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в� офертата,� и� е� в� размер� на:��
1 628 841,20 (словом:� един� милион� шестстотин� двадесет� и� осем� хиляди� осемстотин�
четиридесет�и�един�лева�и�двадесет�стотинки)�лева�без�ДДС  и�1 954 609,44 (словом:�един�
милион�деветстотин�петдесет�и�четири�хиляди�шестстотин�и�девет�лева�и�четиридесет�и�
четири�стотинки) лева с�ДДС 

2. Непредвидени� разходи� за� СМР� в� размер� до� 81 442,06 (словом:� осемдесет� и� една�
хиляди�четиристотин�четиридесет�и�два�лева�и�шест�стотинки)�лева�без�ДДС  и�97 730,47 
(словом:�деветдесет�и�седем�хиляди�седемстотин�и�тридесет�лева�и�четиридесет�и�седем�
стотинки) лева с�ДДС. 
 

Чл.�2. Чл.�6,�ал.�(1) от�Договор�№�16/01.02.2019 г.,�след�подписване�на�настоящото�
споразумение, следва�да�се�чете: 

Цената�за�изпълнение�на�договора,�която�ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се�задължава�да�заплати�
на�ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,� е� в� размер� на: 1 490 992,95 (словом:� един�милион четиристотин�и�
деветдесет�хиляди�деветстотин�деветдесет�и�два�лева�и�деветдесет�и�пет�стотинки)�лева�
без� ДДС,� съответно� 1 789 191,54 (словом:� един�милион� седемстотин� осемдесет� и� девет�
хиляди�сто�деветдесет�и�един�лева�и�петдесет�и�четири�стотинки)�лева�с�ДДС�(наричана�
по-нататък� „Цената“� или� „Стойността� на� Договора“),� съгласно� Ценовото� предложение 



 

Този�документ�е�създаден�в�рамките�на�проект:�№�12/07/2/0/00019 от�19.09.2017�г.:�„Реконструкция�и�рехабилитация�на�
част�от�уличната�мрежа�на�гр.�Вършец,�община�Вършец“,�който�се�осъществява�с�финансовата�подкрепа�на�ПРСР�2014-

2020�г,�съфинансирана�от�ЕС�чрез�ЕЗФРСР.�Цялата�отговорност�за�съдържанието�на�публикацията�се�носи�от�община�
Вършец��и�при�никакви�обстоятелства�не�може�да�се�счита,�че�този�документ�отразява�официалното�становище�на�

Европейския�съюз�и�Управляващия�орган�на�ПРСР 

  4 / 5 
 

(Количествено� – стойностна� сметка) на� ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приложение� към� настоящото�
допълнително�споразумение,�разпределена�както�следва: 

3. Цената�за�изпълнение�на�СМР�за реализиране�на�обекта�съответства�на�количествено�
- стойностната� сметка,� предложена� от� ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и� приложена� към� настоящото�
допълнително� споразумение,� и� е� в� размер� на:� 1 419 993,29 (словом:� един� милион�
четиристотин� и� деветнадесет� хиляди� деветстотин� деветдесет� и� три� лева� и� двадесет� и�
девет� стотинки)�лева�без�ДДС и� 1 703 991,95 (словом:� един�милион� седемстотин�и� три�
деветстотин�деветдесет�и�един�лева�и�деветдесет�и�пет�стотинки) лева с�ДДС. 

4. Непредвидени�разходи�за�СМР�в� размер�до�70 999,66 (словом:� седемдесет�хиляди�
деветстотин� деветдесет� и� девет� лева� и� шестдесет� и� шест� стотинки)� лева� без� ДДС  и�
85 199,59 (словом:�осемдесет�и�пет�хиляди�сто�деветдесет�и�девет�лева�и�петдесет�и�девет�
стотинки) лева с�ДДС. 

 
Чл.�3. Изменя�се�разпоредбата�на чл.�34,�ал.�(1) от�Договор�№�16/01.02.2019�г.,�която�

гласи: 
Преди� извършване� на� авансово� плащане� по� този� договор,� ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

представя� на� ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и� гаранция,� която� обезпечава� авансово� предоставените�
средства�в�размер�на�814 420,60 (осемстотин�и�четиринадесет�хиляди�четиристотин�и�
двадесет�лева�и�шестдесет�стотинки) (посочва�се�сумата,�за�която�е�уговорено�авансово�
плащане)� лева,� както� е� предвидено� в� чл.� 9,� ал.� 1� от� договора� („Гаранция� за� авансово�
предоставени�средства“). 
 

Чл.�4. Чл.�34,�ал.�(1) от�Договор�№�16/01.02.2019�г.,�след�подписване�на�настоящото�
споразумение, следва�да�се�чете: 

Преди� извършване� на� авансово� плащане� по� този� договор,� ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
представя� на� ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и� гаранция,� която� обезпечава� авансово� предоставените�
средства� в� размер� на� 709 996,65 (седемстотин� и� девет� хиляди� деветстотин� деветдесет� и�
шест�лева�и�шестдесет�и�пет�стотинки) (посочва�се�сумата,�за�която�е�уговорено�авансово�
плащане)� лева,� както� е� предвидено� в� чл.� 9,� ал.� 1� от� договора� („Гаранция� за� авансово�
предоставени�средства“). 
 

Чл.� 5. Приложение� №� 3 – Ценово� предложение към� Договор�№� 16/01.02.2019� г.� се�
заличава. 

 
Чл.�6.�Създава�се�ново�Ценово�предложение с�приложена�Количествено�– стойностна�

сметка,�представляваща�Приложение�№�1�към�настоящото�Допълнително�споразумение №�1�/�
14.06.2019�г. 

 
Чл. 7. Настоящото�допълнително�споразумение влиза�в�сила�от�датата�на�подписването�

му�и�е�неразделна�част�от�Договор�№�16/01.02.2019�г. 
 
Чл.�8. Всички�останали�клаузи от�Договор�№�16/01.02.2019 г.�и�приложенията�към�него�

остават�непроменени�и�запазват�действието�си. 
 



 

Този�документ�е�създаден�в�рамките�на�проект:�№�12/07/2/0/00019 от�19.09.2017�г.:�„Реконструкция�и�рехабилитация�на�
част�от�уличната�мрежа�на�гр.�Вършец,�община�Вършец“,�който�се�осъществява�с�финансовата�подкрепа�на�ПРСР�2014-

2020�г,�съфинансирана�от�ЕС�чрез�ЕЗФРСР.�Цялата�отговорност�за�съдържанието�на�публикацията�се�носи�от�община�
Вършец��и�при�никакви�обстоятелства�не�може�да�се�счита,�че�този�документ�отразява�официалното�становище�на�
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Чл.�9. Това допълнително�споразумение се�състои�от�5 (пет) страници�и�е�изготвено и�
подписано в� 3 (три) еднообразни� екземпляра� – един� за� ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и� два� за�
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

Чл.� 10. Към� това споразумение� се� прилага� и� е неразделна� част� от� него� следното 
приложение: 

Приложение�№�1 – Ценово�предложение,�ведно�с�Количествено�– стойностна�сметка; 
 
 
 
 
 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:�…(подпис�и�печат)*..........�������ИЗПЪЛНИТЕЛ:……(подпис�и�печат)*.....� 
КМЕТ�НА�ОБЩИНА�ВЪРШЕЦ�������������������������������ИЗПЪЛНИТЕЛЕН�ДИРЕКТОР�НА� 
   (ИНЖ.�И.�М.�Л.*)������������������������                                         „ТРЕЙС�ГРУП�ХОЛД“�АД�����������������������������������������������������������������������������������������
                                                                                                                     (Б.�С.�Д.*)� 
 

ГЛ.�СЧЕТОВОДИТЕЛ:�………(подпис)*..............                                      
   (К.�С.�Т.*) 
 

 

СЪГЛАСУВАЛ: ………(подпис)*................ 
           (А.�Д.�Т.*) 
     
ИЗГОТВИЛ: ………(подпис)*................ 
 (ИНЖ.�К.�П.�Д.*) 
 
 

*Забележка:�Заличена�информация�съгласно�чл.�36а,�ал.�3 от�ЗОП�във�връзка�с�чл.�2,�ал.�1�от�
ЗЗЛД 
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