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Уведомление за промяна на договор по проведена обществена поръчка 

След проведена обществена поръчка за осъществяване на специализиран превоз на 

ученици до 1 6 годишна възраст и деца подлежащи на задължително обучение през 
учебната 2018/2019 година по направлението гр.Ямбол-с.Кукорево-с.Окоп-с.Ханово
с.Тенево-гр.Ямбол, 149км. /28 местен автобус, три курса дневно/, е избран изпълнител 

и е сключен договор N211 от 31.07.2018г. 

Обществената поръчка е проведена, като са взети предвид данните от 

предходната учебна година за броя на пътуващите ученици по това направление а 

именно 59 ученика в двете учебни смени . След сключване на договора през месец Юли 

20 18г. за извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и 
деца подлежащи на задължително обучение през учебната 2018/2019 година по 

направлението гр.Ямбол-с.Кукорево-с.Окоп-с.Ханово-с.Тенево-гр.Ямбол и след 

изпълнение на училищния план прием и разпределяне на паралелките по смени се 

установи следното : 

Броят на пътуващите ученици в първа смяна от посоченото направление е 37 
ученици, а във втора -28 ученици. С цел опазване на живота и здравето на учениците и 
недопуслане на правостоящи ученици се налага замяната на предвидения 28 местен 
автобус с два 20 местни. 

На основание чл.116, ал.1, т.2 и т.З от ЗОП е необходимо изменение на договора 

за извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и деца 
подлежащи на задължително обучение през учебната 2018/2019 година по 

направлението гр.Ямбол-с.Кукорево-с.Окоп-с.Ханово-с.Тенево-гр.Ямбол до СУ 

"Св.Климент Охридски", чрез сключване на допълнително споразумение за промяна на 

превозното средство посочено в чл.1, ал.2 в договор N211 от 31.07.2018г., което не води 
до промяна на предмета на договора или стойността му. 
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ДОПЪЛИИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

КЪМ ДОГОВОР 11/31.07.2018г. 

Днес, 14.09.2018г. в гр.Ямбол, на основание чл.116, ал.l, т.2 и т.3 от ЗОП, се 

сключи настоящото допълнително споразумение към договор 11 /31.07.2018г . между: 

VJ.x1 aA.2 оr3.ЗЛ..4 
СУ "Свети Климент Охридски" гр.Ямбол, ЕИК , адрес: гр.Ямбол, ул. "Стефан 
Караджа" N272, представлявано от Живка Атанасова Димитрова - директор от една 

страна наричан за краткост БЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 
ТА• 'J.,C#A.9o/JJ,1;J& 

"Чапъра-ММ" ООД, ЕИК , с адрес гр.Ямбол, ул."Търговска" 34, Бх.Г, ап. 65, 
представлявано от Мирослав Иванов Мирчев - управител от друга страна наричан за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

1. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

чл . 1 БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се сооразумяват да бъде заменен 

предвиденият в чл.1 от договор 11/31.07.20 18г автобус марка У сузу Рой Бус ДКН 
У5709АН с два двадесет местни автобуса, за изпълнение на следната услуга : 

«Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца, 

подлежащи на задължително обучение през учебната 2018/2019 година по утвърдени 
маршрутни разписания до СУ "Св.Климент Охридски"» по обособена позиция NQ 2 

Маршрут : гр.Ямбол - с.Кукорево-с.Окоп-с.Ханово-с.Тенево-гр.Ямбол-149 км . , срещу , 
възнаграждение и при условията на договор 11 /31 .07 .2018г. 

·v. Q qA.fJ.. аТ 33/1.А 
чл.2 Единичната цена за 1 км. пробег е 1 лв. без ДДС. Общата стойност е 

r.1._9,ttfi.i"'т33/l4( -rл'J.,aA.ЯovJЗ/14 )безДДС и ?A.9/t,.t,Я<)гJJI/4 

( ) с ДДС. от договор 11 /3 1 . 07 . 2018г. 

чл.4 Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от 18.09.2018 г . и е със 

срок до 14.06.2019г. 

чл.5 Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от договор 

11 /31.09.2018г. 



Всички останали клаузи по договора се запазват до изтичане на срока му. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

ЖИВКА ДИМИТРОВА , сл, 2,caj о!3_54А 
Директор fla СУ" Св. Клuмеflт Охридски " 

СТОЯН ГЕОРГИЕВ zл fl., a;l. ~ t?Y 3J'4д, 
Гл. счетоводител 

СУ" Св. Климеflт Охридски " 

ЗА изпълнитЕля: 

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ 7/l .), Cl/l, i оГ 33;,1,4 
Управител fla " Чапъра - ММ" ООД 


