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Д О Г О В О Р № ................... 
                                   

ЗА  ПРЕВОЗ  НА  ДЕЦА/УЧЕНИЦИ 
 
              Днес, ……………2014 г. в гр. Дупница, между  

 
1. СОУ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” , с адрес: гр.Дупница, ул.”Страхил 

Войвода ”№ 5 и с БУЛСТАТ 000251860, представлявано от Виолета Инкьова - Директор, 

наричано по-долу, за краткост, „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”  и   
 
2. ……………………………………………...........…………….., със седалище и адрес 

на управление в ..................................................................................., ЕИК ………………………. 

представлявана от…………………………………., ЕГН ………………….., от друга страна, 

наричано по-долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание чл. 101 е от Закона за 
обществените поръчки се сключи настоящият договор за следното: 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1.(1). Настоящият договор урежда отношенията между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на обществената поръчка с предмет: 

„Извършване на специализиран превоз на ученици на територията на Община 
Дупница за период 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. по отношение на  маршрутна линия № 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(2) С настоящият договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема 
да изпълнява специализиран превоз на ученици за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. с 
изключение на  ваканциите и почивните дни за училищата по посочената маршрутна линия. 

Чл.2.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури извършването на възложените 
дейности посредством квалифициран персонал и автобуси, притежаващи документи за 

извършване на специализиран  превоз. 

(2) Съгласно предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация подизпълнители на 
обществената поръчка са:…………………………………..............……………………... Делът 

на подизпълнителите е ………….. % от обществената поръчка. Дейностите, които ще 

осъществяват подизпълнителите са както следва: ........................................................................... 

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички действия на лицата, 

осъществяващи превозни услуги по ред и начин, определени от настоящия договор, както  

със Закона за автомобилните превози и с Наредба № 33 от 1999 г. на МТС. 

 

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
 

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права: 
1.  Да упражнява лично или чрез упълномощени от него лица контрол върху 

вида, качеството и обема на осъществяваната превозна дейност. 

2.  Да следи спазването на условията на маршрутното разписание и 

договорирания маршрут. 
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3.  Да дава препоръки за подобряване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
4.  Да иска във всеки момент от изпълнението на договора отчет от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно изпълнението на постигнатите договорености. 
5.  Да санкционира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при неизпълнение на задълженията му по 

договора. 

6.  Да определя автоспирките и разписанията за движение на превозни средства, 

като осигурява по-ефективното им използване и удобни връзки с другите видове 

транспорт. 

7.  Да извършва при необходимост едностранно промени в маршрутните 

разписания на превозите, като уведомява за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   в срок - 7 дни преди 
промяната. 

    Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения: 
1. Да заплаща дължимото по този договор възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
2. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с цел осъществяване 

възложеното по настоящия договор. 

3. да не допуска трети лица да пречат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява 
възложената работа 

Чл.6.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за: 
1. Смърт или злополука на каквото и да било физическо лице възникнала при 

пътно-транспортни или други произшествия, възникнали като пряко следствие от 

действия, бездействия или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи за 
времето, през което този договор е в сила; 

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, възникнала при 

пътно-транспортни или други произшествия, възникнали като пряко следствие от 

действия, бездействия или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи за 
времето, през което този договор е в сила. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:  

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице, осъществяващо 

дейности, свързани с възложеното по настоящия договор; 

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие 

изпълнение предмета на договора през времетраенето на осъществяването на 

възложеното. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1.  Да осъществява превозите от свое име и на своя отговорност. 

2.  Да осигурява всички задължителни застраховки на пътниците и МПС, както и 

технически преглед на автобусите. 

3.  Да осъществява превоза само по договорирания маршрут и разписание. 

4.  При извършване на превозните дейности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да 
води нужната отчетност съгласно нормативните разпоредби. 

5.  Да съблюдава всички изисквания, свързани с безопасността на движението. 

6.  Да не извършва едностранни промени в организацията на превозите. 

7.  За срока на действие на договора да осигурява необходимия брой превозни 

средства, включително и резервни за извършване на превози по договорените линии. 

8.  Да снабдява водачите с необходимите документи във връзка с изпълнението 

на този договор.  

9.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да ограничава или преотстъпва на други 
превозвачи договореното транспортно обслужване. 
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10.  По автобусните линии, предмет на тази обществена поръчка, имат право да 

пътуват безплатно при изпълнение на служебните си задължения учители и служители в 

училищата и детските градини, медицински персонал обслужващ учебните заведения и 

служители от общинската администрация. 

11.  За срока на действие на договора да притежава лицензия за извършване 

обществен превоз на пътници в страната. 

12.  За срока на действие на договора да притежава удостоверение за транспортна 

годност  на автобусите за съответния вид превоз. 

13.  Да осигурява качество на обществения превоз - култура на обслужване, 

поддържане на много добри хигиенни условия при пътуване, комфортност на превозното 

средство, спазване на установения график и екологичност на автобусите. 

14.  Да осъществява оперативно ръководство и контрол върху водачите, както и 

да осигурява сигурност на превоза. 

15.  За срока на действие на договора да отговаря на изискванията за качество- 

обслужването на автобусните линии да бъде съгласно изискванията на Закона за 

автомобилните превози и Наредба № 33 от 1999 г. на МТС. 

16.  Да организира предпътен медицински преглед на водачите. При промяна на 

лицето, което осигурява медицинското обслужване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок.                           

17.  Да не променя договорната цена през срока на договора. 

18.  Да постига 100% изпълнение на разписанията за движение на превозните 

средства, предмет на този договор освен в случаи на настъпили непреодолими 

препятствия, за които превозвачът не носи отговорност. 

 

ІІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ .ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл.8. Настоящият договор се сключва и действа при следните условия: 
                 1.Договорът се сключва за  период 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. с изключение на  
ваканциите и почивните дни за училищата 

     2. Цената на километър общ пробег възлиза общо на сумата от ................................. 

лева без включен ДДС, и включва всички разходи на изпълнителя, в това число разходи за 
гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови 

възнаграждения, както и всякакви други разходи които могат да възникнат. Цената на 

поръчката е окончателна и не подлежи на промяна през целия срок на договора.  

  3. Плащането ще се извършва периодично, след получаване на държавните 

субсидии, след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по банкови сметки на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ..................................................... 
  

 
IV . КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. САНКЦИИ. 

 
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва контрол (превантивен, текущ и последващ) 

върху изпълнението на договора. 

Чл.10.(1). Неустойки и санкции, заплащани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
т.1. При нарушение на чл.7, т.7 - 500 (петстотин) лв. 

т.2 За всеки случай на нарушение културата на обслужване, регистриран от 

контролен орган или доказан сигнал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплаща неустойка в размер на 30 
(тридесет) лв. 

(2) Дължимите санкции по горната алинея се заплащат в касата на  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7-дневен срок от констатиране на нарушението. 
(3) Не се налагат неустойки за не извършена работа при ПТП или крупни аварии и 

природни бедствия. 
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(4) Контролът по спазване условията на настоящия договор се извършва от Виолета 
Инкьова – Директор.  

(5) Установяването на нарушенията по условията от настоящия договор се извършва 
с констативен протокол. 

Чл.11.(1). За всяко друго договорено, но неизпълнено задължение по договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на 1000 (хиляда) лв. 

(2) При прекратяване на договора при условията на чл.14, т.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
заплаща неустойка в размер на 5000 (пет хиляди) лв.  

Чл.12. Всяка от страните запазва правото си да търси по съдебен ред обезщетение за 
вреди, когато действително причинената вреда е по-голяма от уговорената в настоящия 

договор неустойка. 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.13. Настоящият договор се прекратява: 
1. С изтичане на срока, за който е сключен. 

2. По взаимно писмено съгласие на страните. 

3.При прекратяване на дейността или обявяването в ликвидация на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с едноседмично писмено предизвестие при 

системно неизпълнение на клаузите на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Нарушението се счита за системно, когато са констатирани три нарушения по договора, 

независимо от техния характер в период от шест последователни месеца. 

5. Едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с тримесечно писмено предизвестие при 
доказана невъзможност да изпълнява договора. 

 

                                           VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

Чл.14. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор. 

Чл.15. Изменение на настоящия договор се допуска само в случаите, предвидени в 
Закона за обществените поръчки. 

Чл.16. (1) Страните се задължават да се информират взаимно в писмена форма за 
промяната на банковите си сметки, посочени при подписване на този договор, в седемдневен 

срок от промяната. 

(2) Всички съобщения до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, засягащи отношенията по настоящия 
договор, се изпращат на следния, посочен от него адрес: ................., тел. .........................., факс 

................................, на e-mail............................... 

(3) При промяна на адреса и/или телефона, Изпълнителят е длъжен да уведоми 
възложителя писмено в седмодневен срок, като посочи новия адрес за кореспонденция 
и/или телефона. 

(4) Ако изпълнителят не бъде открит на посочения от него адрес и/или телефон, 
съобщенията се поставят на  информационното табло в СОУ “Св. Паисий Хилендарски”, за 

което се съставя протокол от определени от Възложителя лица. Съобщението се счита 

връчено от датата на протокола. 

Чл.17.(1). За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона обществените поръчки, 

Закона за задълженията и договорите, Търговският закон, Закона за автомобилните превози, 

Наредба № 33 от 03.11.1999 год. за обществен превоз на пътници и товари на територията на 

Република България и Наредба № 2 от 31.03.2006 год. за условията и реда за предоставяне на 

средства за компенсиране на намалените приходи и прилагането на цените за пътуване по 

автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определените категории 

пътници, както и останалото българското гражданско законодателство. 
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(2) При промяна на нормативната уредба, регламентираща извършването на 
предмета на договора, страните се задължават да съобразят договора с промените. 

Чл.18. Всички спорове относно действието, изпълнението и прекратяването на 
договора се решават от компетентните по степен съдилища в гр.Дупница, респективно в гр. 

Кюстендил, независимо от седалището на изпълнителя. 

 

Настоящият договор  се състави в три еднообразни екземпляра - един за 

Изпълнителя и два за Възложителя.  
 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:              ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
……………………..                                                           ……………………… 
 
Виолета Инкьова                                                             
Директор на СОУ 
“Св. Паисий Хилендарски” 

 

 

 


