ПРОЕКТО-ДОГОВОР
№ …….
Днес ……….. 2013 г. в гр. Брезово между
ОБЩИНА БРЕЗОВО, представлявана от ИНЖ.РАДНЬО НАНЕВ МАНОЛОВ-Кмет
на общината и ГИНКА АБУШЕВА-главен счетоводител, ЕИК 000471123, седалище и адрес
на управление гр.Брезово, ул.”Георги Димитров” №25 ,
наричана за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
..............................................................................................……………. ул.”….........……..”
№ ..............., представлявано от………………………., ЕГН………….., в качеството му на
управител, ЕИК ………….,наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
На основание чл. 16в от Наредба № 2 / 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки
автомобили, и Решение № ………. на Общински съвет на Община Брезово, се сключи
настоящият договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
Чл.1./1/ Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши обществен превоз
на пътници по автобусна линия .................................., представляваща линия от областна
транспортна схема от квотата на Община Брезово, съобразно приложените маршрутни
разписания, които са неразделна част от настоящия договор.
/2/ Превозът се извършва по одобрени от Възложителя разписания, които са
неразделна част от този Договор.
СРОК НА ДОГОВОРА:
Чл. 2. Договорът се сключва за срок от 5 /пет/ години и влиза в сила от датата на
подписването му.
Чл.3.Договорът се прекратява без предизвестие от възложителя при отнемане на
лицензията на Изпълнителя съгласно чл.27 от Наредба № 2/2002 г. или при отказ да се
продължи срока на лицензията съгласно Закон за автомобилните превози.
ЦЕНА НА ПРЕВОЗА:
Чл.4. Изпълнителят се задължава да извършва обществения превоз на пътници
съгласно одобрените от Възложителя разписания и маршрути по цени, както следва:
/1/ Цена на билета от началния до крайния пункт за автобусната линия – ………….
лв.с вкл. ДДС.
/2/ Цена на абонаментна карта за автобусната линия за пътуванията на правоимащите
по чл. 8 от Наредба № 2/31.03.2006 г. – .................... с вкл. ДДС
/3/ Цена на абонаментна карта за автобусната линия за пътуванията на правоимащите
по чл. 9 от Наредба № 2/31.03.2006 г. – .................... с вкл. ДДС.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Чл.5. Възложителят упражнява контрол, самостоятелно или съвместно с РД”АА”
относно спазване на одобрените разписания, изпълнението на другите задължения по
договора и за изпълнение на задължения, съгласно действащото законодателство и за

изпълнението на техническите изисквания за осъществяване на превоз на пътници от страна
на Изпълнителя.
Чл.5. Възложителят се задължава:
1. Да превежда на Изпълнителя, в срокове, определени от МФ средства, ако
такива се полагат за:
- субсидиране, съгласно действащото в страната законодателство
- компенсиране на безплатните пътувания и пътувания по намалени цени на
определени категории правоимащи граждани, съгласно действащото в страната
законодателство.
2. Да сключва при необходимост поради изменение на законодателството, при
изменения на постановления или наредби ежегодно анекс към договора, за изплащане
субсидия за слабонаселени места с определена разценка, съобразно определеният от МФ
лимит и списък .
Чл.6. Своевременно да уведомява Изпълнителя за наложителни промени в
организацията на движение в някои участъци от пътната или улична мрежа, като определя
подходящ маршрут на движение.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Чл.7. Изпълнителят се задължава да извършва обществения превоз на пътници
съгласно одобрените от Възложителя разписания и маршрути със следните автобуси:
/1/ Основен автобус ......................
/2/ Резервен автобус .....................
Чл.8. Да изпълнява стриктно разпоредбите на Наредба № 2/ 2002 г. и на Наредба
№ 33/1999 г. на МТС, Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата и
др. нормативни актове за организацията на автомобилния транспорт, както и приложимото
към дейността законодателство. Изпълнителят се задължава да изпълнява решенията на
Общински съвет Брезово.
Чл.9. Да не допуска превоз на пътници без документ – билет или карта за пътуване,
издадени съгласно Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните
книжа.
Чл.10. Да не извършва други превози от транспортните схеми на Община Брезово,
освен възложените му за изпълнение, както и неразрешени от нормативните актове превози.
Чл.11. Да изпълнява качествено превоза на пътници, като осигурява и гарантира
култура на обслужване, безопасност и комфорт на пътуванията, наличие на табелки с
изпълнявания маршрут и ценоразпис на услугата, отопление в зимния сезон, застраховка на
пътниците и др.
Чл.12. Изпълнителят се задължава да осъществява превоз на пътници само с моторни
превозни средства, за които има издадени удостоверения на ППС за обществен превоз на
пътници на територията на РБ, освен в случаите, когато превозът се осъществява с лиценз на
общността. Превоза се осъществява само с водачи, които отговарят на изискванията за
минимална възраст, правоспособност за управление на моторни превозни средства от
съответната категория и за психологическа годност, определени, съгласно действащото
законодателство.
Чл.13. Да не извършва едностранна промяна в организацията на превозите.
Чл.14. Да спазва Указанията на компетентните органи, респективно на Възложителя
за превозване на определени групи граждани и осигуряване на документи, свързани с
определянето и предоставянето на средства за субсидирането на превозите в слабонаселени
райони, както и за компенсиране на безплатните пътувания.
Чл.15. Да не се отклонява от одобрения маршрут, освен ако важни причини не налагат
това.

Чл.16. Своевременно да осигурява всички задължителни застраховки на пътниците, на
водача и МПС.
Чл.17. Да осигури хигиена, отопление, вентилация и приветлив вид на МПС.
Чл.18. Да извършва обществения превоз лично или чрез наето от него на трудов
договор правоспособно лице и при условията, посочени в Технико – икономическото
предложение.
Чл.19. /1/ При настъпване на техническа повреда или друга причина, довела до
невъзможност за изпълнение на превоза по одобреното разписание, Изпълнителят се
задължава да обезпечи нормалното извършване на превоза.
/2/ Изпълнителят се задължава своевременно да предприема всички необходими
мерки за уведомяване на Възложителя за възникване на обстоятелства осуетяващи или
възпрепятстващи или забавящи изпълнението на задължения по договора, както и да
предприема всички необходими действия по документиране и отразяване на същите
обстоятелства, в това число
да
предприема мерки позволяващи доказване на
форсмажорните обстоятелства, на които смята да се позовава.
/3/ Изпълнителят се задължава в срок от три календарни дни след датата на
отнемане на лицензията или при отказ същата да бъде продължена да уведоми писмено
Възложителя. Изпълнителят се задължава в срок от три календарни дни да уведоми
писмено Възложителя ако изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу
него е открито производство на несъстоятелност.При неизпълнение на задължението за
уведомяване на обстоятелствата посочени в чл. 18, ал.3 Изпълнителят отговаря за
претърпените от Възложителя вреди.
Чл.20. Да издава абонаментни карти за пътуване на категории граждани,
регламентирани със закон или с акт на Министерския съвет при условията на
законодателството.

КОНТРОЛ И САНКЦИИ:
Чл.21. /1/ Възложителят осъществява системен контрол върху изпълненията на
задълженията от страна на Изпълнителя, като може да прави проверки за спазване на
разписанието, замервания и др.
/2/ Контролът по изпълнение клаузите по настоящия договор се осъществява от
общинската администрация и ОО КД-ДАИ Пловдив.
Чл.22. /1/ При констатирани нарушения по чл. 7-20 от този договор Изпълнителя
дължи неустойка на Възложителя в размер на 200 /двеста/ лева за всяко констатирано
нарушение. Нарушението се констатира с документи от компетентни органи, и/ или с
протокол подписан от двете страни по договора, с посочване на обстоятелствата и
причините за нарушението. Неустойката се заплаща в срок до 15 число на месеца следващ
писменото уведомяване от Възложителя на Изпълнителя чрез уведомително писмо за
размера на дължимата неустойка, като при забава Изпълнителят дължи законна лихва върху
размера на неплатените в срок неустойки.
/2/ При неизпълнение на един курс с автобус, Изпълнителят дължи на Възложителя
неустойка в размер на 150 /сто и петдесет/ лв. за всеки неизпълнен курс. Като под курс
страните се съгласяват да разбират- пробегът на автобус в едната посока по маршрута на
линията от началната до крайната спирка. Неизпълнението се констатира на база представена
от Изпълнителя информация- справка за извършените курсове по дни през предходният
месец, като се посочват неизпълнените курсове и причините за това и/ или със справка от
обслужващата автогара. Неустойката се заплаща в срок до 15 число на месеца следващ
писменото уведомяване от Възложителя на Изпълнителя чрез уведомително писмо за

размера на дължимата неустойка, като при забава Изпълнителят дължи законна лихва върху
размера на неплатените в срок неустойки.
/3/ При констатиране на три или повече от три закъснения при автобусният
транспорт в рамките на един месец Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер
на 500,00 лева за съответният месец. Неустойката се заплаща в срок до 15 число на месеца
следващ писменото уведомяване от Възложителя на Изпълнителя чрез уведомително писмо
за размера на дължимата неустойка, като при забава Изпълнителят дължи законна лихва
върху размера на неплатените в срок неустойки
Чл.23. /1/ Изпълнителят се освобождава от плащане на неустойки по договора,
поради:
1. настъпили форсмажорни обстоятелства / природни стихии, бедствия и др./, обилно
заснежаване, поледица, гъста мъгла, при авария, породена от непреодолима сила.
2. отклонения на превозни средства по разпореждане на държавен орган.
/2/
Всяка една от сраните
носи отговорност да докаже, форсмажорното
обстоятелство, което я освобождава от заплащане на неустойка.
Чл.24. При едностранни промени от страна на Изпълнителя без съгласието на
Възложителя на което и да било от условията по договора и / или при констатирано
неизпълнение на задължения от изпълнителя и/ или при отказ от договорено маршрутно
разписание по чл. 25 Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено
предизвестие до Изпълнителя.
Чл.25 При отказ на Изпълнителя да изпълнява договорено маршрутно разписание от
утвърдената транспортна схема, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 3 000,00
лв. / три хиляди лева/ за всяко маршрутно разписание.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:
Чл.26. Настоящият договор може да бъде прекратен:
/1/ При неизпълнение на задълженията по договора от страна на Изпълнителя,
Възложителят може да прекрати договора, с писмено известие до Изпълнителя.
/2/ Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие или в
предвидените в настоящият договор случаи.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ:
Чл.27. /1/ Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и
уведомления помежду си само в писмена форма на адресите посочени в настоящия договор.
/2/ Писмената форма се смята за спазена и, когато те са отправени по телекс,факс,
телефакс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно
възпроизвеждане на изявлението.
Чл.28. /1/ Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен от страните с
отделно споразумение в писмена форма / анекс/.
/2/ Изменение на цените на обществения превоз по договора може да става след
представяне на икономическа обосновка, съобразена със съответния процент на изменение
на цените на горивата, гумите, резервните части, минимална работна заплата и при промяна
на други фактори, детерминиращи себестойността на превозите с 20% от посочената в чл.4 и
след подписване на допълнително споразумение.
Чл.29. /1/ Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на
настоящия договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки.
/2/ Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора
пред компетентния съд.
Чл.30. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
гражданското законодателство на Република България, Закона за автомобилните превози,

Закона за движение по пътищата, Наредба №2/2002 г., Наредба № 33 / 1999 г., Наредба
№2/2006 г., и др. нормативни актове, които уреждат тази дейност.
Настоящият договор се състави в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

Съгласувал адв.Никола Коцелов :

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО:
/ИНЖ.РАДНЬО МАНОЛОВ/

Гл. счетоводител:
/Ив.Белчева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

