
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС)  

 
Към Договор № АСД-02-01/04.01.2022 г. с предмет „Доставка на закуски за учениците 

от първи, втори, трети и четвърти клас” 

 

 

Днес, 26.09.2022 година, в град Кричим между:  

1. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ”, с ЕИК по БУЛСТАТ: 

000452938, с адрес: област Пловдив, община Кричим, град Кричим 4220, бул. „Тракия” № 

24, представлявано от Теодора Кирякова – директор и Недялка Димова – счетоводител, 

наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

2. ЕТ „ХРИСТО СТОЯНОВ – 94”, с ЕИК по БУЛСТАТ: 115574190, със 

седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Кричим, град Кричим, 4220, ул. 

„Александър Димитров” № 18, представлявано от Христо Димитров Стоянов - 

собственик, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, 

 

 На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки се сключи 

настоящото допълнително споразумение към подписания на 04.01.2022 г. договор като 

страните се споразумяха за следното: 

 

§ 1. Променя се по взаимно съгласие Раздел II. Цени и начин на плащане, Член 

2., Цени, т. 2.2., считано от 01.10.2022 година, както следва:  

(2.2) Доставените закуски за учениците от първи, втори, трети и четвърти 

клас се заплащат по единична цена за един брой закуска за един ученик в размер на 

0,70 лв.  (седемдесет стотинки) без включен ДДС и 0,84 лв (осемдесет и четири стотинки) 

с включен ДДС, в зависимост от доставените количества, съгласно „Седмично меню 

на закуски“ и Техническото и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 

Приложение към настоящия Договор, за периода – 01.10.2022 г. – 31.12.2022 г.  

 

В останалата си част договорът остава непроменен.  

 

 Настоящото допълнително споразумение се сключи в 3 (три) еднообразни 

екземпляра – 1 (един) за Изпълнителя и 2 (два) за Възложителя. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
................................... ................................... 

/Теодора Кирякова – /Христо Стоянов - 

Директор на Средно училище  

„П. Р. Славейков” – гр. Кричим/ 

 

 

 

собственик на  

                      ЕТ „Христо Стоянов – 94”/ 

 

 

 

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

/Недялка Димова – счетоводител 

в СУ„П. Р. Славейков” – гр. Кричим/ 

 

 

 


