
ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ Р АКОВСКИ" 
] 504, София, бул. ,.Евлоги и Христо Георгиеви" № 82 

Рег. № СИ-29- 1 :ff] 4- ) /О .11.2020 г. 
Екз.№_d_ -------, -

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 
КЪМ ДОГОВОР № 29/28.10.2020 г. 

Днес, 4 0, 4 f. 2020 г. в гр. София се сключи настоящия допълнително 
споразумение между 

1. ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ", с адрес: гр. 
София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, с ЕИК:129003305 представлявана от полковник 
Емил Иванов Янев - Зам.-началник по администрацията и логистиката на Военна академия „Г. 
С. Раковски", упълномощен със Заповед СИ29-РДО2-640/30.10.2020 г. на Началника на Военна 

академия „Г. С. Раковски" и подполковник Димитър Стайков Стайков - Началник на отдел 

„Финанси, програмиране и обществени поръчки" - наричани по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и 

2. ,,ВИКТОРИЯ ТРАНС - 2007" ЕООД със седалище и адрес на управление с. 
Мрамор, п.к. 126, ул . ,,Момина сълза" № 9, с ЕИК: 175383154, представлявано от Стоян 
Димитров Димитров, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна„ 

На основание чл . 116, ал. 1, т.2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се 
сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на Договор № 29/28.10.2020 г. , 

рег. № СИ-29-7488/28.10.2020 г. с предмет Събаряне на опасни сгради във ВР 1004 -№№ 1, 2, 
4, 5, 6, 7 и 31 в района на Военна академия „Г. С. Раковски" . 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

Изменят Договор № 29/28.10.2020 г. , рег. № СИ-29-7488/28.10.2020 г. с предмет 

Събаряне на опасни сгради във ВР 1004 -№№ 1, 2, 4, .5 , 6, 7 и 31 в района на Военна академия 
,,Г . С. Раковски" поради следните фактически и правни основания: 

Обществената поръчка е открита с Решение № 3/03.10.2019 г., за откриване на 

процедура, чрез публично състезание на основание чл.18 , ал.1 , т. 12 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП). 

В съответствие с изискванията на ЗОП, изменение се· налага поради настъпили 

непредвидени обстоятелства, които не са включени в първоначалната обществена поръчка. 

Смяната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е невъзможна, като изменението не променя цялостния характер 

на поръчката, съгласно чл . 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП, както и от обстоятелства, които при полагане 

на дължимата грижа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди. Възникнала е необходимост от 

изменение, което не води до промяна на предмета на договора, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3 от 
зоп. 

С изпълнение на допълнителни възложени разрушителни работи (РР) на 

изпълнителя „ВИКТОРИЯ ТРАНС - 2007" ЕООД по премахване на допълнителни сгради № 
24 (Навес с канал) и № 25 (Караулка) без да се променя първоначалната стойност на Договор № 
29/28.10.2020 г. , рег. № СИ-29-7488/28.10.2020 г. , който е в размер на 279 960,09 лв. (двеста 



седемдесет и девет хиляди деветстотин и шестдесет лева и девет стотинки) без начислен ДДС 

или 335 952,11 лв. (триста тридесет и пет хиляди деветстотин петдесет и два лева и единадесет 
стотинки) с ДДС. 

В съответствие с дефиницията на понятието „Непредвидени обстоятелства", съгласно 
допълнителните разпоредби на ЗОП, се приемат обстоятелствата, които са възникнали след 

сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, 

не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението 

при договорените условия. 

Обстоятелствата, които налагат необходимостта от изменение на първоначалния 

договор, не са в резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзМО?J<НО 

изпълнението при договорените условия в случай, че не бъде сключено допълнително 

споразумение. 

Това обуславя необходимостта от изменение на първоначалния договор и 

допълнителни разрушителни работи по премахване на сгради № 24 (Навес с канал) и № 25 
(Караулка). 

В резултат на посоченото по-горе се променя: 

Раздел 111. СРОК ПА ДЕЙСТВИЕ ПА ДОГОВОР А И МЯСТО ПА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ, чл. 3 (1)) се изменя, както следва: 

Чл. 3. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписване на Протокол обр. 2 за 
откриване на строителната площадка по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството и има действие до датата на въвеждане на обекта в експлоатация. 

Срокът за изпълнение на разрушителните работи (РР) е 15 (десет) дни, съгласно допълнителен 

линеен график за изпълнение на поръчката, неразделна част към договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

считано от датата на подписване на Протокол обр. 2 и завършва с датата на завеждане в 
деловодството на Военна академия на покана за съставяне на приемателна комисия на 

извършените РР. 

Приложение: 

1. Допълнителна количествено-стойностна сметка 
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Приложение № 1 

Допълнителна количествено-стойностна сметка 

обект: Събаряне на опасни сгради във ВР 1004 -№ 24 и № 25 в ПИ 68134.408.409 

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯРКА ПЛОЩ/ОБЕМ ЕД.ЦЕНА ОБЩА СТОЙНОСТ 

Разрушаване на сграда No 24 и сграда No 25 

Разрушаване на стени - тухлена зидария и 

1 извозване до депо за строителни отпадъци с мЗ 28 61,72 лв. 1 728,16 лв. 
плащане на таксите. 

2 Демонтаж на на метален навие. м2 112 5,80 лв. 649,60 лв. 
Разрушаване на покрив с извозване до депо 

3 за строителни отпадъци с плащане на м2 24 17,54 лв. 420,96 лв. 
таксите. 

Всичко без ДЦС 2 798,72 лв. 

ДЦС 559,74 лв. 

Всичко с ДЦС 3 358,46 лв. 
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