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ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

 

Днес, ……………… г., в гр. Белица, на основание чл. 92а, ал. 7 от ЗОП между: 

 

1. ОБЩИНА БЕЛИЦА, с адрес: град Белица , ул. „Г.Андрейчин” № 15, ЕИК 000024688 

представлявана от ………………………… – Кмет на общината, и ………………………….. - 

главен счетоводител,  наричано по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна, 

и 

2. „………………………, ЕИК ………………….., представлявано от ……………………….. – 

управител,                                             определен за изпълнител след проведена процедура за 

възлагане на обществена поръчка, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП 

на …………….. под № ………………, наричано по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга 

страна, 

 

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за 

краткост "Договор", с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни 

линии от общинската  транспортна схема на община Белица и областна транспортна схема, 

съгласно утвърдени маршрутни разписания”. 

 

Страните се споразумяха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва обществен превоз на 

пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема на община Белица и областна 

транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания, посочени в Приложение № 1 

към поканата,  които са неразделна част от настоящия договор, в съответствие с офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при спазване на нормативните изисквания за дейността. 

 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

2.1. Страните се договарят общественият превоз на пътници по автобусни линии да се 

извършва по цена на билета, съгласно Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от 

настоящия договор.  

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разпределя и предоставя целеви субсидии съгласно Наредба № 3 от 

04.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на 

пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в 

планински и други райони и компенсации съгласно Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и 

реда за предоставяне на средства  за компенсиране на намалените приходи от прилагането на 

цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за 

определени категории пътници. Субсидиите за нерентабилни автобусни превози и средствата за 

компенсиране на пътуванията с ценови облекчения, се предоставят до размера, определен в 

държавния бюджет за тази цел, при спазване на приоритетите за разходване на бюджетните 

средства, определени със закона за държавния бюджет за съответната година.  

2.3. Плащането ще се осъществи след постъпване на средствата от републиканския бюджет по 

бюджета на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Община Белица 

справки/списъци/ и фактури, в едномесечен срок.  

2.4. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова 

сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
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…………………………….. 

2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи 

промени по т. 2.4 в срок от 10 дни считано от момента на промяната. В случай че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са 

надлежно извършени. 

2.6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 

изпълнените от тях работи, които са приети. 

 

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

3.1.  За начало на изпълнението на поръчката се счита датата на подписване на договора  за 

възлагане на обществената поръчка.          

3.2. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 60 (шестдесет) месеца.  

3.3. Изпълнението на поръчката ще се извършва по утвърдената общинска транспортна схема 

по автобусни линии, съгласно маршрутни разписания,  в границите на община Белица  .   

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

4.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните 

Маршрутни разписания на автобусните линии, посочени в Приложение № 1.   

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора лично или чрез 

контролните органи и при установени нарушения да налага санкциите, предвидени в договора 

или да сезира контролните органи по Закона за автомобилните превози и Наредба № 2 от 

15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществен превоз на пътници с автобуси. 

4.3. При възникнала необходимост да прави предложения до компетентните органи по реда на 

Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда на утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси за промени в маршрутните 

разписания, при спазване на разпоредбата на чл. 43 от ЗОП. Променените маршрутни 

разписания стават неразделна част от настоящия договор.  

4.4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители. 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

5.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно 

настоящия договор. 

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка 

предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и 

изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта. 

5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да поставя условия пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на 

безплатни или с намалени цени пътувания, освен регламентираните по нормативен ред. 

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия договор. 

6.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по 

договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на 

договора. 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен: 
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7.1. Да извършва превозите в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози, 

Закона за движение по пътищата и подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на 

тях. 

7.2. Да изпълнява в срок и без отклонения съответните Маршрутни разписания на автобусните 

линии, посочени в Приложение № 1, както и действащите нормативните изисквания за 

дейността. 

7.3. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му техническо 

предложение, което е неразделна част от настоящия договор. 

7.4. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 

поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 

задълженията му по настоящия договор. 

7.5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

7.6. При извършване превозите  по междуселищните автобусни линии задължително да  

използва автогарите и автоспирките, посочени в маршрутното разписание. 

7.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  няма право: 

 а. да извършва едностранни промени в организацията на превозите, влошаващи тяхното 

качество и култура; 

б. да допуска превоз на пътници без документ за превоз; 

в. да преотстъпва извършването на превози на друга фирма; 

г. да извършва неразрешени от компетентните органи превози. 

 

V. НЕУСТОЙКИ 

 

8.1. При констатирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ самоволно ограничаване на договореното 

транспортно обслужване от страна на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неизпълнение/нарушение на други 

задължения по раздел ІV от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава неустойка в размер на 100 

(сто) лв. за всяко констатирано нарушение.  

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира нарушенията на договореностите или задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор чрез съставяне на констативен протокол, подписан от двете 

страни. При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов представител да подпише 

протокола, същият се подписва от свидетел – служител на друга институция с контролни 

функции или гражданин. 

8.3. При виновно неизпълнение на задълженията по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 

да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за всички вреди (претърпени загуби и пропуснати 

ползи), надвишаващи размера на уговорената неустойка по предходната алинея. 

8.2. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално 

изпълнение и обезщетение за претърпени вреди. 

8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка  в следните случаи: 

а. при неосигуряване на снегопочистване и опесъчаване на маршрутите от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

б. при неизпълнение на транспортната задача, вследствие на пътно-транспортно 

произшествие не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

в. при природни бедствия – земетресения, наводнения, пожари и др.; 

г. при отклоняване на автобусите по разпореждане на военни органи, органи на 

Гражданска защита и МВР. 

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

9.1. Настоящият договор се прекратява: 

9.1.1. С изтичане на срока по т. 3.2; 
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9.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

9.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-

дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

9.1.4. При констатирани системни нарушения на клаузите на настоящия договор (повече от 3 

/три/ нарушения с наложени санкции в рамките на 1 /една/ календарна година за едно и също по 

вид нарушение) или прекратяване на изпълнението на възложените превози - с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

9.1.5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки; 

9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - 

предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е 

бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване 

на обстоятелствата. 

9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие:  

9.2.1. При прекратяване на правата, произтичащи от лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

9.2.2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по 

несъстоятелност или ликвидация. 

9.2.3. В случаите на несъгласие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от изменение на маршрутното 

разписание по т. 4.3. от настоящия договор, изразено в писмена форма или неявяването му в 3-

дневен срок от уведомяването му за подписване на допълнително споразумение към договора, с 

което да се възложи измененото маршрутно разписание.   

9.2.4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата 

си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 6 (шест) месечно 

предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна 

обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между 

страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

дейности по изпълнение на договора. 

 

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

10. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при 

условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

11. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и 

разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по 

пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу 

подпис на приемащата страна. 

12. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата 

страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес. 

13. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при 

непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република 

България. 

14. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство. 

15. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от 

този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП. 

16. Контролът по спазването на настоящия договор и приложените маршрутни разписания се 

осъществява от органите по Закона за автомобилните превози и от упълномощени от кмета на 

Община Белица длъжностни лица. 

 

Неразделна част от настоящия договор са: 

1.  Приложение № 1: Маршрутни разписания на автобусните линии 
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2. Ценово предложение на изпълнителя - приложение № 2 към настоящия договор. 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя - приложение № 3  

към настоящия договор. 

 

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ                  ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

ОБЩИНА БЕЛИЦА                   

КМЕТ:                             УПРАВИТЕЛ: 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

 

 

 

 


