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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

Към Договор № 513/27.06.2016 г 

Днес, 01.12.2017 г., в гр. София, между: 

1. Институт по органична химия с Център по фитохимия към БАН, с 
адрес: гр. София, ул. „Акад.Георги Бончев", бл.9 представлявано от проф. 
Светла Симова и Донка Димитрова - Гл. счетоводител, наричан за 

краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и 

2. „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 ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 
друга страна. 

На основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП и във връзка с постъпило 
писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Вх. № 777/3.10.2017 г. с искане за изменение на 

до 10 на сто от стойността на договор № 513/27.06.2016 г., като стойността 

на изменението не надхвърля праговите стойности по чл. 20, ал. 3 от 
Закона за обществените поръчки, както и като се отчете, че: за периода от 

началото на първата доставка на електроенергия от месец септември 2016 
г. и до · момента, са настъпили обстоятелства, които не променят цялостния 
характер на поръчката, но по своята същност могат да бъдат определени 

като непредвидени такива, по смисъла на т. 27 от § 2. от ДР на ЗОП и са 
свързани с промяната на начина на търговия на пазара на електрическа 

енергия поради преминаване от централизирани търгове от 

производителите - АЕЦ и ТЕЦ - към търговия, осъществявана на 

платформите на Българска независима енергийна борса. Промяната е 
свързана с разширяване и утвърждаване на либерализиран вътрешен 
пазар на електроенергия и пряко рефлектира върху размера на средно

претеглената цена на Българска независима енергийна борса за месец юни 
2017 г., която е 72,25 лева за МВтч., за месец юли - 86,02 лева за МВтч., за 
месец август - 77,63 лева за ММтч., за месец септември - 73,90 лева за 
МВтч. ( съгласно приложените справки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по доклади на 
БНЕБ - http://www.ibex.bg). Допълнителни негативни фактори в енергийния 
сектор, които са повлияли трайно върху повишаването на цените на 

електрическата енергия са и следните фактори: силно намалено 

предлагане на количествата електрическа енергия за свободния пазар; 

утвърждаване на по-високи цени на електрическа енергия за енергийните 

предприятия; трайно повишаване на цената на електрическата енергия на 

местната и регионалните енергийни борси. 

Въз основа на горните обстоятелства се сключи настоящото 
допълнително споразумение за следното: 



. . \ 

Чл. 1. Цената за доставка на един MWh нетна активна електрическа 
енергия за средно напрежение е, както следва: 

- цена 82.20 (осемдесет и два лева и двадесет стотинки) лева/МWh без 
ДДС, считано от 01.11.2017 г. 

Чл. 2. Всички останали условия на договор № 513/27.06.2016 г . 
остават непроменени. 

Допълнителното споразумение се състави в два еднообразни 
екземпляра - по един за всяка от страните. 

...... ~./~ 
Донка Димитрова 

Гл. счетоводител 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 


