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Приложение № 1

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
№.............................. /.....................................
към
Договор № СОА16-ДГ56-1196/02.12.2016 г. за извършване на обществен превоз на
пътници, сключен в изпълнение на Решение № 578 на Столичния общински съвет
от 28.07.2016 г.
Днес, ........................... 2022 г., в гр. София, се сключи настоящото Допълнително
споразумение към Договор № СОА16-ДГ56-1196/02.12.2016 г. за извършване на
обществен превоз на пътници („Договорът“) между:
3. СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК 000696327, с адрес гр. София, ул. Московска №
33, представлявана от Йорданка Фандъкова - кмет на Столична община,
наричана по-долу за краткост Възложител, от една страна
и
4. „МТК ГРОУП“ ООД, вписано в Търговски регистър към Агенцията по
вписванията с ЕИК 121538055, със седалище и адрес на управление: гр. София,
п.к. 1408, бул. „Витоша“ № 150, ет. 1, представлявано от управителя Росен
Тодоров Илиев, наричано по-долу за краткост Изпълнител, от друга страна,

Възложителят и Изпълнителят наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД
•

•

•

•

•

•

Исканията на Изпълнителя за индексиране на първоначалната цена за превоз въз
основа на увеличение на цената на природния газ (метан) след сключването на
Договора;
Обстоятелството, че цената на природния газ към датата на настоящото
споразумение е увеличена с над 600% спрямо цената на природния газ към датата
на сключване на Договора;
Споразумение № СОА21-ДГ56-25/20.01.2021г. към Договора, с което Страните са
се споразумели на основание член 5, ал. 4, т. 1 от Договора за индексиране на цената
за превоз с минималния размер, а именно, половината от натрупаната инфлация за
периода съобразно официалните данни на НСИ;
Обстоятелството, че съгласно официалните данни на НСИ размерът на инфлацията
за периода от датата на сключване на Договора до м. май 2022г. е 29%;
Задължението да се предоставят ефикасни и висококачествени обществени услуги,
при спазване на принципите на прозрачност и недискриминация, и, същевременно,
необходимостта от ограничаване на нивото на риска за Възложителя, произтичащ
от промяна на пазарни условия и водещ до непредвидимост на разходите на
публични средства;
Обстоятелството, че Възложителя използва за предоставяне на обществените услуги
за превоз и превозвачи, върху които упражнява контрол по смисъла на Регламент
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1370/2007 на ЕС, като определя цената за превоз на тези превозвачи при строг
контрол и спазване на разпоредбите на този Регламент

НА ТАЗИ ОСНОВА, Страните се споразумяват за следното:
§ 1. Считано от 01.08.2022 г. Страните изменят чл. 5, ал. 1 от Договора, както следва;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършения съгласно предмета
на договора обществен превоз цена, изчислена, както следва:
5. цена на километър в размер на цената, определена с Икономическата рамка на
обществения транспорт в Столична община за съответния период, приета с
решение на Столичен общински съвет, посочена в част „ Разходи за дейността на
км. ", колона „ Общо разплащане на километър маршрутен пробег", приложима за
„Столичен автотранспорт “ ЕАД, намалена с 5% (пет процента). За избягване на
съмнение и яснота, Страните посочват, че цената на километър маршрутен
пробег, приложима за „Столичен автотранспорт" ЕАД към датата на
настоящото допълнително споразумение е 5.07 лева за километър маршрутен
пробег.
6. цената по т. 1 се изчислява на база действително изминатите километри
маршрутен пробег по разписание, съгласно Приложение А, въз основа на отчетите
за изпълнение във форма, съгласно Приложение Д „Методика за отчитане и
окачествяване на транспортната задача “, представляващо неразделна част от
настоящия договор.
7. В случай че не е приета цена за съответния период съгласно т. 1, се прилага
последно определената по посочения начин цена.
8. Посочената цена не включва ДДС.

§ 2. Страните се съгласяват да отменят действието на разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от
Договора, считано от 24.00ч. на 31 юли 2022г.
§ 3. Страните се съгласяват да бъде създадена нова алинея 5 на член 5 от Договора, която
се прилага, считано от 01 август 2022г., със следното съдържание:
„В срок от 30 (тридесет) календарни дни от изтичане на всяка цяла календарна
година за периода на действие на Договора, Изпълнителят се задължава да
представи на Възложителя/Комисията по Транспорт и Пътна Безопасност към
СОС/ заверен отчет за приходите и разходите на Изпълнителя за съответната
изминала календарна година."
§ 4. Страните се съгласяват да бъде създадена нова алинея 6 на член 5 от Договора със
следното съдържание:
„Страните се съгласяват, че заплащането на дължимата цена на Изпълнителя ще
бъде извършвано от „ Център за градска мобилност " ЕАД съгласно сключен между
Възложителя и „Център за градска мобилност" ЕАД Договор № СО15-РД-56870/14.07.2015гД
§ 5. Страните се съгласяват досегашната алинея 5 на член 5 да стане алинея 7 на член 5
от Договора със същото съдържание.
§ 6. Всички други клаузи от Договора остават непроменени.
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За Възложителя:

За Изпълнителя:

Йорданка Фандъкова
Кмет на Столична община

Росен Илиев
Управител на „МТК ГРОУП“ ООД

Съгласували:

