
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № Д-КС-197/22.01.2016 год.
Днес, .....2016 год., в гр. София, между:

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. София, бул. ”Акад. Ив. Евст. 
Гешов”№15, представляван от Акад.проф. д-р ВАНЬО МИТЕВ дм, дбн, - РЕКТОР, 
БУЛСТАТ 831385737, Идентификационен номер BG 831385737, наричан за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

„ТОП ЕНЕРДЖИ”ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 
Надежда, ул. „Илиенско шосе”№8, ЕИК 176762562, представлявано от Димитър 
Златанов Хоусафов, в качеството му на Управител/ Изпълнителен директор, ЕГН

 ̂/, тел. 02/810 9178 наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, V/.25 5 3  ̂

На основание изпълнение на влезлите в сила изменения на Закона за устройство 
на територията (ДВ бр. 101 от 2015 г.) с което са въведени правомощия за „водещ 
проектант” в нормите от разпоредбите на чл.139, ал.З и чл, 162, ал. 8 от ЗУТ е 
задължително определяне на водещ проектант при изпълнение на договор с предмет: 
„Инженеринг (Инвестиционно проектиране и строителство) на обект: 
преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на сграда за 
образование -  Пансион/общежитие/ с идентификатор 12259.1025.70.1 на Медицински 
Университет-София-филиалиПроф.Иван Митев“-Вр находящ се е ПИ с 
идентификатор 12259.1025.70 no КККР, кв.8, УПИШ-заучилище, по плана на гр.Враца“,

Се състави и подписа настоящото допълнително споразумение към договор 
№ Д-КС-197/22.01.2016 год., като страните се споразумяха за следното:

Т.1. Възложителят определя за водещ проектант при изпълнение на договор 
№ Д-КС-197/22.01.2016 год. инж.Петър Иванов, автор на водещата проектна част на 
инвестиционния проект (част „ Конструкции“).
Т.2. Всички документи - графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект във 
фаза Идеен и Работен проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и 
се съгласуват с подпис от възложителя и от водещия проектант по смисъла на 
чл. 162, ал. 7 от ЗУТ.

Т. 3. Водещият проектант е отговорен и задължен за взаимното съгласуване и координация на 
всички части на инвестиционния проект.

Т.4.Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Т.5. Всички останали клаузи от Договор № Д-КС-197/22.01.2016 год. остават непроменени.и са 
в сила.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни 
екземпляра, от които два за Медицински университет-София и един за Изпълнителя и е 
неразделна част от договор № Д-КС-197/22.01.2016 год.
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