
ОБЩИНА СМОЛЯН  
MUNICIPALITY OF SMOLYAN 

бул. „България” № 12, 4700 Смолян, България 

Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 

e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg 
 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  № 1 
към Договор за възлагане на обществена поръчка  

с рег. № ПНО-ОП-20.02-7 от 14.02.2020 г. 
 

 

Днес, 19.10.2020 г., в гр. Смолян, 

На основание чл.116, ал.1, т.5, от Закона за обществени поръчки (ЗОП), чл.20а, 

ал.2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и чл.43 от Договор от 14.02.2020 г., 

сключен между община Смолян /в качеството на Възложител/  и „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД /в 

качеството на Изпълнител/, имащ за предмет „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА 

ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“ (наричан 

по-долу за краткост „Договор/Договора“),  

Във връзка с обстоятелствата, че е налице фактическият състав за изменение на 

Договора съгласно разпоредбата на чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП, тъй като: от една страна 

след подписване на Договора Изпълнителят е преобразуван чрез промяна на правната 

му форма - на основание чл.264, ал.1 от Търговския закон „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД с ЕИК 

175245413 (преобразуващо се дружество) е преобразувано чрез промяна на правната 

форма, в резултат на което се е превърнало в търговско дружество от друг вид - „ПИ 

ЕС ПИ“ ЕАД с ЕИК  206132758 (новоучредено дружество), като „ПИ ЕС ПИ“ ЕАД 

(новоучреденото дружество) е станало правоприемник на преобразуващото се 

дружество „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД, което се е прекратило без ликвидация; от друга страна 

за „ПИ ЕС ПИ“ ЕАД не са налице основанията за отстраняване от процедурата, по 

която е подписан Договора, то отговаря на първоначално установените критерии за 

подбор и промяната на Изпълнителя не води до други съществени изменения на 

Договора и не цели заобикаляне на закона, 

между  

ОБЩИНА СМОЛЯН, със седалище и адрес на управление в гр. Смолян, п.к. 

4700, бул. България № 12, ЕИК: 000615118, Инд. № по ЗДДС: BG 000615118, 

представлявана от НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - кмет на общината, и СТЕФКА 

ИВАНОВА КАВАРДЖИКОВА – директор на дирекция „ФСДБ“ на общината, от една 

страна, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, 

 и 

„ПИ ЕС ПИ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление в с. Мост, п.к. 6670, жк 

Дървообработващо предприятие, вписано в Търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК  206132758, представлявано от ЮЛИАН 

ТОДОРОВ ДИМОВ – управител на дружеството, от друга страна, наричана за краткост 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ“, 

(Възложителят и Изпълнителят наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“), 
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се сключи настоящото допълнително споразумение, с което страните постигнаха 

съгласие за следното: 

 

§.1.  Извършва се изменение на Договора, при което Изпълнителят „ПИ ЕС ПИ“ 

ЕООД с ЕИК 175245413 се заменя с нов изпълнител „ПИ ЕС ПИ“ ЕАД с ЕИК  

206132758. 

§.2. Останалите клаузи в Договора остават непроменени. 

§.3. За всички неуредени въпроси в настоящото споразумение се прилагат 

съответните разпоредби на българското гражданско законодателство. 

 

Това допълнително споразумение е неразделна част от Договора, подписано е в 3 

/словом: три/ еднообразни оригинални екземпляра – 1 /словом: един/ за Изпълнителя и 

2 /словом: два/ за Възложителя. 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 
       /положени подпис и печат/                                         /положени подпис и печат/ 

..............................    .................................. 
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ ЮЛИАН ТОДОРОВ ДИМОВ 
Кмет на община Смолян   Изпълнителен директор на „ПИ ЕС ПИ“ ЕАД 

 
 

        /положен подпис/ 

................................ 

СТЕФКА ИВАНОВА КАВАРДЖИКОВА  

Директор на дирекция „ФСДБ“ в община Смолян 

 

 

 

 

Забележка: Налице са положени подписи и печати, като същите са заличени на основание чл. 

36а, ал. 3 от ЗОП. 

 


