
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2 

към договор № 01-04-90/12.10.2017 г.

Днес 02.10.2018 г., в гр.София между:

„БДЖ-Товарни превози” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1080, 
Столична община, район „Средец”, ул.”Иван Вазов” № 3, вписано в Търговския регистър 
при Агенцията по вписванията с ЕИК 175403856, представлявано от управителя инж. 
Любомир Илиев, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една
страна

и

„МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, 
бул.“България" № 118, ет.2, ЕИК 201325372, представлявано от Тони Тенева -  
изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга 
страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т.5 във вр. с чл. 177 от ЗОП и чл. 17, т.2 и чл. 19 от Договор № 
01-04-90/12.10.2017 г. с предмет „Доставка на активна електрическа енергия и избор на 
координатор на стандартна балансираща група за обектите, собственост на „БДЖ-ТП” 
ЕООД, присъединени към електроразпределителните мрежи на ЧЕЗ, ЕнергоПро и ЕВН 
за срок от една година” /договора/ се сключи настоящото допълнително споразумение, 
предвид възникнала необходимост от изменение, което не е съществено и не води до 
въвеждане на условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена 
поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници и кандидати и не засяга 
предмета или обема на договора. Настоящото изменение се налага предвид 
обстоятелството, че услугите, уговорени в договора могат да бъдат предоставени от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след регистрация на пазара, съгласно чл.15 от Правилата за 
търговия с електрическа енергия. Договорът е регистриран съгласно горецитираните 
правила на 01.01.2018 г.

Предвид горното, страните постигнаха съгласие договорът да бъде изменен в частта, 
касаеща следната клауза:

Текстът на чл.4, единствена алинея се изменя така:

Чл.4. Настоящият договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/месеца, считано от 
датата на първия регистриран график по реда на Правилата за търговия с 
електрическа енергия или до изчерпване на стойността по чл.2, ал.З, което от двете 
обстоятелства настъпи първо. ”

Информацията е заличена на 
основание чл.2 от ЗЗЛД във вр. с 
чл.42, ал.5 от ЗОП

/



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

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.
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Съгласувал:

Информацията е заличена на 
основание чл.2 от ЗЗЛД във вр. с 
чл.42, ал.5 от ЗОП
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