ДОГОВОР
за обществен превоз на пътници по основна градска автобусна линия на град Априлци,
част от общинската транспортна схема в Община Априлци
Днес, Щракнете тук, за да въведете дата. /
две хиляди и петнадесета година/, в град
Априлци, между:
1. ОБЩИНА АПРИЛЦИ, със седалище и адрес на управление – град Априлци,
ул.”Васил Левски” № 109, идентификационен код БУЛСТАТ 000291627,
представлявана от Кмета й Бенко Симеонов Вълев, наричана по – долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
И
2. „..................................................”,
ЕИК
......................................
със
седалище:
.................................................., представлявано от .................................................. в
качеството му на ..................................................;
Лице за контакти: ..................................................
Длъжност: ..................................................
Адрес: .................................................., тел. .................................................., факс
.................................................., e-mail: .................................................., наричано по – долу за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози, във връзка чл.14, ал.4, т.2
от ЗОП и утвърден протокол от дата …....... на Кмета на Община Априлци за определяне на
изпълнител след проведена обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.4 от ЗОП, за избор на
изпълнител за услуга за обществен превоз на пътници по основна градска линия, се сключи
настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в качеството му на ПРЕВОЗВАЧ,
приема да извършва обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от
общинска транспортна схема от квотата на Община Априлци, включваща автобусни
линии по направления, както следва:
т.1. Боголонта - Острец – Ново село - Видима - ВЕЦ Видима - Видима – Зла река –
Ново село;
т.2. Ново село - Острец - Боевци - Острец - Ново село;
т.3. Ново село - Острец - Боевци - Острец - Ново село;
т.4. Ново село - Зла река - Видима - ВЕЦ Видима - Видима - Зла река - Ново село Острец – Боголонта;
т.5. Ново село - Острец - Боевци - Острец - Ново село
т.6. Боголонта - Острец - Ново село - Видима - ВЕЦ Видима - Зла река;
т.7. Боголонта - Острец - Ново село - Зла река - Видима - ВЕЦ Видима - Зла река Ново село – Острец;
т.8. Острец - Боевци - Острец - Ново село;
т.9. Острец - Ново село - Зла река - Видима - ВЕЦ Видима - Видима - Зла река - Ново
село - Острец - Боголонта
съгласно клаузите и приложенията, представляващи неразделна част от този договор.
(2) При изпълнението предмета на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ползва
следните подизпълнители:
1. Подизпълнител: ............, ЕИК: ............, седалище и адрес на управление ............,
тел./факс: ............, представлявано от ............
Вид на работите от предмета на поръчката, които ще извършва:
............

Подизпълнителят ............ ще обслужва линия ............ по МР № .............
Дял в проценти от стойността на обществената поръчка, съответстващ на тези работи:
............ % (словом: ….. процента).
2. …………
(алинеята се попълва само в случай, че ще се използват подизпълнители)
(3) За изпълнението на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил гаранция за
изпълнение в размер на 1 % от максимално допустимата стойност на обществената,
равняваща се на ………….. /……/ лева.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда дължимите средства за дейността, определени съобразно
действащите правила, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразно
изпълняваните линии. В случай, че за изпълнението на настоящия договор има
сключени един или повече договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва
окончателното плащане, след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е
заплатил на подизпълнителя/те всички работи, приети по реда на настоящия договор.
Условието не се прилага в случаите по чл. 45б, ал. 2 от ЗОП.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от пет години и влиза в сила от датата на
подписването му от страните.
(2) Срокът на изпълнение на поръчката започва да тече от сключването договора и е със
срокът на действие на сключен договор за обществен превоз на пътници по
междуградска автобусна линия „Троян – Априлци” до 09.06.2020 г.
(3) В случай, че до изтичане срока на настоящия договор не е открита нова процедура по
възлагане на обществена поръчка с предмет: “Обществен превоз на пътници по
основна градска автобусна линия на град Априлци, част от общинската
транспортна схема в Община Априлци” или не е избран участник, договорът
запазва действието си при същите условия до сключването на нов договор.
III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ компенсира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършени разходи за превоз
на лица, определени от действащата нормативна уредба, както и определени от ОбС –
Априлци.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя субсидии и компенсации на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
съгласно действащата нормативна уредба.
(2) Средствата за субсидиране и 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.
(3) Плащането ще се осъществи след постъпване на средствата от републиканския бюджет
по бюджета на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Община
Априлци опис-сметки /справки/ и други отчетни документи по искане на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) Компенсациите и субсидиите ще се изплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, в
срок от 20 работни дни след постъпване на средствата от републиканския бюджет по
бюджета на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на опис сметки /справки/ и други отчетни документи.
(5) Цената на билета, определена за превоз от началния до крайния пункт е ............ лв. с
ДДС;
(2) Максимално допустимата стойност на договора не може да надвишава сумата от 66
000 лв. без ДДС или 79 200 лв. с ДДС. Същата не е лимитна и не е обвързваща за
страните.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:
(1) Да определя отправните автоспирки и разписанията за движение на превозните
средства, като осигурява по – ефективното им използване и удобни връзки с другите
видове транспорт в условията на лоялна конкуренция, при стриктно спазване на
нормативно определените правила.
(2) Да поддържа в изправност пътната мрежа и съдейства за доброто й състояние на
територията, на която се извършва общественият превоз на пътници, предмет на
настоящия договор.
(3) Да не сключва договор с друг превозвач по разписанията приложени към този договор,
нито да издава съгласувателни писма на други общини за същите разписания, ако не е
указано друго в двустранно споразумение.
(4) Да извършва превантивен контрол и проверки за начина на изпълнение на настоящия
договор, чрез упълномощени от него лица, по всяко време и при установени
нарушения да дава писмено предписание за преустановяване на нарушенията.
(5) Да санкционира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при неизпълнение на задълженията по този
договор.
(6) Да актуализира транспортната схема по реда, предвиден в действащото
законодателство.
(7) Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за измененията в транспортната схема.
(8) Да прекрати този Договор при условията и реда, уговорени в него, както и при
лишаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от права да упражняват транспортна дейност или
отнемане на лиценза.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:
(1) Да е запознат и да спазва нормативните актове, регламентиращи дейността;
(2) Да осъществява превозите от свое име и на своя отговорност и да не преотстъпва
дадените му права на други лица;
(3) Да осигурява всички задължителни застраховки на пътниците и МПС;
(4) Да изпълнява дейността, съобразно нормативните изисквания за качество на
транспортното обслужване.
(5) Да обозначи автобусите с маршрутни табели, разписания и ценоразписи в салона,
отговарящи на изпълняваната автобусна линия и да не допуска превоз на пътници без
документ за платена превозна цена (билет или абонаментна карта).
(6) При обновяване на автобусния парк в срока на този договор, това да става с превозни
средства със същите характеристики или по – добри по условия, при които е
спечелена поръчката.
(7) Да не извършва едностранни промени в организацията на превозите, влошаващи
тяхното качество и култура.
(8) Да съблюдава всички изисквания, свързани с безопасността на движение, сигурност и
безопасни условия.
(9) Да постига 100 % изпълнение на възложените маршрутни разписания за движение на
превозните средства, освен в случаи на настъпили непреодолими препятствия, за
които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност. В случай на настъпили непреодолими
препятствия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пет дневен срок от
настъпването им.
(10) Да не извършва нерегламентирани превози;
(11) Да организира издаване на абонаментни карти и билети за пътуване за възложените с
настоящия договор превози и да прилага регламентираните намаления в цените,
съгласно действащото законодателство и поетите ангажименти, и снабдява водачите с
необходимите документи и ценни образци във връзка с осъществяване на дейността
по този договор, а именно:

- Маршрутно разписание;
- Таблица с цените на билетите на обслужващата автобусна линия;
- Ценни образци, заверени от данъчните органи за таксуване на пътници и багаж;
(12) Да въведе необходимата аналитична отчетност в своята стопанска дейност, свързана с
изпълнение на задълженията му за предоставяне на транспортна услуга по безплатни
и намаление цени на пътуване, както и предоставяне на субсидии по нерентабилни
автобусни линии.
(13) При обстоятелства, налагащи изменение на маршрутните разписания
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 дни от настъпването му.
(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прекратява, ограничава или преотстъпва на други
превозвачи договореното транспортно обслужване. За подобни действия същия търпи
санкция, определена с този договор.
(15) Да извършва превози на определени категории пътници, на цени за пътуване по
автомобилния транспорт, предвидени в действащите нормативни актове.
(16) Да уведоми незабавно Възложителя при отнемане на лицензията от контролните
органи на Министерството на транспорта, информационните технологии съобщенията
(МТИТС).
(17) Изпълнителят няма право да обременява с тежести или да сключва сделки с правата и
задълженията си по настоящия договор, свързани с изпълнението на транспортната
услуга. За подобни действия търпи санкция, определена с този договор.
(18) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да е осигурил и поддържа сервизна база с необходимите
технически средства за обслужване и ремонт на автопарка и предпътен технически
преглед, както и необходимата гаражна площ.
(19) Да организира паркирането и домуването на автобусите, включително на тези, които
не изпълняват маршрутни разписания, само в осигурените гаражни площи.
(20) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, в срок до три дни от сключването на договор за
подизпълнение с посочените в офертата подизпълнители, или на допълнително
споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата
подизпълнител, да представи оригинален екземпляр от договора или допълнителното
споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по
чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.
(21) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на
изпълнението му:
т.1. Възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на
забраната по чл. 45а, ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването;
т.2. На подизпълнителя е отнет, или при изтичане на срока – неподновен, лицензът за
изпълняване на услугата, предмет на договора.
(22) В случаите по т.1. и т.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение
при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал.1 – 5 от ЗОП и всички
условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на обществената услуга.
(23) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага изпълнението на една или повече от
дейностите по договора, на лица, които не са посочени настоящият Договора, нито да
заменя посочен подизпълнител, освен в случаите по чл. 45а, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
(24) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение,
подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които
са включени в предмета на договора за подизпълнение, с изключение на случаите по
45а, ал. 5 от ЗОП.
(25) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията, бездействията и работата на
подизпълнителя/те като за свои действия, бездействия и работа.
Чл. 7. (1) Срещу извършваната услуга по чл. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да събира
приходи от превозените пътници, срещу документ за платена цена /билети и абонаментни
карти/.

(2) Цените на всички билети за автобусните линии, предмет на настоящия договор се
формират на база цената на пътникокилометър, която е определена съгласно
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) В случаи на превоз на пътници, ползващи права по специални нормативни актове,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получават компенсации, в размера и при условията
уредени в закона и подзаконовите нормативни актове.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 8. Този договор се прекратява:
(1) С изтичане на срока, за който е сключен.
(2) По взаимно писмено съгласие.
(3) Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при прекратяване дейността или обявяването в
ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.
(4) Едностранно, по инициатива на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при системно неизпълнение на
клаузите на договора от страна на Изпълнителят и/или при условията на чл. 6, ал. 11 и
ал. 17 на настоящия договор. Нарушението е системно при констатиране на три
нарушения по договора, независимо от техния характер в период от шест
последователни месеца.
(5) Едностранно, по инициатива на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при неизплащане от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на наложените санкции в срок - един месец от получаването на
уведомлението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) Едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с двумесечно писмено предизвестие при доказана
невъзможност да изпълнява договора.
(7) Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при отнемане лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, от
контролните органи на МТИТС.
(8) Във случаите по ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7, внесената гаранция за изпълнение, не
подлежи на връщане и се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(9) Представената гаранция за изпълнение на договора се възстановява в срок до 30
календарни дни след приключване на срока на действие на настоящия договор или
след неговото прекратяване не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не
дължи лихви за периода, през който гаранцията законно е престояла при него.
VII. КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 9. При нарушение на по – горе изложените клаузи, се дължат санкции в размери, както
следва:
Санкции заплащани от Изпълнителя:
(1) при нарушение на чл. 6, ал. 5 - 500 /петстотин/ лева;
(2) при нарушение на чл. 6, ал. 9 - за всеки неизвършен курс – 50 % от
пътниковместимостта на автобуса, умножена по цената на един билет за целия
маршрут;
(3) при нарушение на чл. 6, ал. 10 - 1000 /хиляда/ лева;
(4) при нарушение на чл.6, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 6, ал.7, ал.11, ал. 12, ал. 14, ал. 15, ал.
16, ал. 17 и ал.23 - 500 /петстотин/ лева;
(5) Дължимите санкции по чл. 9, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се заплащат по банковата сметка
на Възложителя в срок до един месец от налагането им.
(6) Не се налагат санкции за неизвършена работа при ПТП или крупни аварии и природни
бедствия.
(7) Установяване на нарушенията по условията на чл. 9, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от
настоящия договор се извършва с констативен протокол.
VIII.
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
Чл. 10. При изпълнението на този договор двете страни са длъжни да си указват взаимно
сътрудничество и да уреждат по пътя на преговорите всички възникнали спорове при и

по повод изпълнението на договора.
Чл. 11. (1) При промяна на нормативна уредба, регламентираща извършването на предмета
на договора, страните се задължават да подпишат допълнително споразумение и да
съобразят договора с промените.
(2) Всяко допълнително споразумение по настоящия договор се извършва съгласно
разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
Чл. 12. За неуредените в този договор въпроси, се прилагат разпоредбите на общото
гражданско законодателство.
Чл. 13. Изменения на условията на този договор, включително и по приложенията се
извършват по взаимно писмено съгласие между страните на договора и съгласно
разпоредбите на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, освен в случаите на настъпили
промени в общинската транспортна схема, утвърдена по реда на Наредба № 2 от
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
Чл. 14. Неразделна част от настоящия договор са:
1. Утвърдените маршрутни разписания от Общинската транспортна схема, за
автобусните линии, предмет на договора;
2. Техническото предложение на Изпълнителя;
3. Ценовото предложение на Изпълнителя;
Този договор се подписа в два еднообразни екземпляра, един за Изпълнителя и един
за Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА АПРИЛЦИ
КМЕТ:…………………
/Бенко Вълев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
..................................................
УПРАВИТЕЛ: …………………………
/..................................................

