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следните фактически и правни основания: 

Обществената поръчка е открита с Решение № 5 от 12.12.2019 г. чрез 

публично състезание на основание чл. 8, 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, 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 строително-монтажни и 

ремонтни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се налага увеличение на първоначалната 

стойност на договора със сума от 15 621,44 (петнадесет хиляди, шестстотин двадесет 

и един лева и 44 стотинки) лева без начислен ДДС, която съгласно чл. 116, ал. 2 от 

ЗОП не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на договора. 

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 невъзможно изпълнението при договорените условия в случай, че не бъде 

сключено допълнително споразумение. 

Това обуславя необходимостта от изменение на първоначалния договор с 

допълнителни строително-монтажни и ремонтни работи и доставки извън договора, 

както следва: 

1. Непредвидена подмяна на част от електрическия кабел осигуряващ 

електрозахранване на общежитието, което налага допълнително възлагане – направа 

на ново трасе и полагане на нов кабел като промяна в проекта на общежитието към 

част „Външно кабелно електро захранване НН 0,4kV“ и изготвяне на количествена 

сметка за присъединяването. 

2. Доставка, полагане на електрически кабел и изграждане на ново трасе за 

кабелна линия за привързване на сградата на общежитието към съществуващата 

електропреносна мрежа на Военна академия „Г. С. Раковски“. 

3. Доставка и монтаж на оборудване за осигуряване работа на елементите 

от електрическата инсталацията на общежитието и електропреносна мрежа. 

В резултат на посоченото по-горе се променя: 

 

 

Раздел ІІ. ЦЕНА, РЕД И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, чл. 2. (1) се изменя, 

както следва: 

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е в размер на 2 907 621,44 лева (два 

милиона, деветстотин и седем хиляди шестстотин двадесет и един лева и 44 ст.) без 

включен ДДС или 3 489 145,73 лева (три милиона, четиристотин осемдесет и девет 

хиляди сто четиридесет и пет лева и 73 ст.) с включен ДДС. Новата цена е образувана 

и се състои от стойността на основния договор 2 892 000,00 лв. (два милиона, 

осемстотин деветдесет и две хиляди лева) без начислен ДДС или 3 470 400 лв. (три 
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