
  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

към 

Договор за възлагане на обществена поръчка за Транспортиране на пациенти на 

„МБАЛ - ШУМЕН” АД за хемодиализно лечение, сключен на 15.11.2016 г. между 

“МБАЛ - ШУМЕН” АД  и „ЛИДЕР ТУР” ООД 

 

 

Днес, 30.12.2016 г. в гр. Шумен между: 

 

1. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ШУМЕН” АД 
със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63, ЕИК 127521092, 

тел.: 054/800733, факс: 054/800751, представлявано от Изпълнителния директор д-р Атанас 

Георгиев Атанасов, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,  

и 

2. „ЛИДЕР ТУР” ООД със седалище и адрес на управление: с. Ясенково, община 

Венец, ул. „Долашма” № 29, ЕИК 200195075, тел: 0887 74 89 12, факс 054/801746, 

представлявано от Реджеб Ахмедов Реджебов – Управител, от друга страна, наричано за 

краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 

 

на основание чл. 116, ал. 1 т. 6 от Закона за обществените поръчки, се сключи 

настоящото споразумение към горепосочения договор за следното: 

I. Страните се съгласяват да изменят горепосочения договор, считано от 01.01.2017 г., 
както следва: 

 

Чл.1. става: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва със 

собствен транспорт транспортиране на пациенти на „МБАЛ-ШУМЕН” АД за хемодиализно 

лечение и транспортиране на медицинския персонал на „МБАЛ-ШУМЕН” АД на територията 

на Община Шумен. Транспортирането на пациентите за хемодиализно лечение ще се 

осъществява от понеделник до събота включително, независимо от празничните и почивните 

дни, по предварително утвърдени графици и маршрути от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Транспортирането на медицинския персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се осъществява 

ежедневно, включително през почивни и празнични дни, при заявка по телефон от служител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е неразделна част от настоящия договор, като условията 

й се считат по право условия на настоящия договор, доколкото друго не е уговорено. 

 

Чл. 2, ал. 5 става:  

/5/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената за изминатите километри 

пробег за транспортирането на пациенти за хемодиализно лечение и за транспортирането на 

медицинския персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след представяне в „МБАЛ-ШУМЕН” АД, от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи: 

- изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от 

упълномощено от него лице, справка за изминатите километри, съгласно предоставените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  графици и маршрути. 

- изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от 

упълномощено от него лице, справка за изминатите километри, съгласно транспортни листи 

по образец, подписани от медицинския персонал, ползвал транспорта. 

- 2 /два/ броя фактури оригинал за сумите, изчислени, съгласно изготвените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ справки за изминатите километри. 

 



  

Чл. 3, ал. 1, т. „а” става:  

а/ да извършва транспортиране на пациенти на „МБАЛ-ШУМЕН” АД за хемодиализно 

лечение, съгласно предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графици и маршрути и транспортиране 

на медицинския персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежедневно, включително през почивни и 

празнични дни, при заявка по телефон от служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

- графиците и маршрутите ще бъдат актуализирани в зависимост от настъпването на 

непредвидени обстоятелства. Под непредвидени обстоятелства се има предвид постъпването 

или отпадането на пациент на хемодиализно лечение на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, или влошени 

метеорологични условия и затруднено придвижване от или към гр. Шумен; 

 

Чл. 3, ал. 1, т. „г” става:  

г/ да отговаря за живота и за всяко телесно и психическо увреждане на пациент за 

хемодиализно лечение и на медицинските лица, чието транспортиране е предмет на договора, 

вследствие на злополука във връзка с транспортирането, докато пациента за хемодиализно 

лечение/медицинското лице се е намирал/о/ в превозното средство или се е качвал/о//слизал/о/ 

от него;  

 

Чл. 3, ал. 1, т. „ж” става:  

ж/ да представя в края на всеки месец справки за изминатите километри пробег по 

утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графици и маршрути и за изминатите километри пробег при 

транспортиране на медицинския персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 

IІ. Всички други условия и клаузи по договора остават непроменени. 

 

Настоящото споразумение е неразделна част от договора и се състави в три еднообразни 

екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,            ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

ИЗП. ДИРЕКТОР:П                                   УПРАВИТЕЛ: П 

                       /д-р Атанас Атанасов/                         /Реджеб Реджебов/ 

                                                                      

 

СЪГЛАСУВАНО С:                                                  
Гл. счетоводител: П                                  

                          /Красимира Петрова/             


