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Приложение № 3 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  

за възлагане на обществена поръчка за услуги  

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна и общинска 

транспортна схема на община Белоградчик 
 

№ [попълва се номер, определен от Възложителя] 

 
 

Днес, [дата на сключване на договора във формат дд.мм.гггг], в [място на сключване на 

договора], между: 

 

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, 

със седалище и адрес на управление: гр. Белоградчик , ул. "Княз Борис I” № 6 /  

ЕИК 000159458 и номер по ЗДДС BG 000159458 

Представлявана от Борис Стефанов Николов , в качеството Кмет на община Белоградчик и Маряна 

Маринова Маринова – Гл. счетоводител,   

наричан/а/о за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и  

[Наименование на изпълнителя],  

[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище и адрес на 

управление на изпълнителя] [да се попълни приложимото според случая], 

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (ако 

изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) […] [и ДДС 

номер […]] [да се попълни приложимото според случая], 

представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в качеството на 

[длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или акт, 

от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е 

приложимо]], 

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 

„Страна“); 

 

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение №………/………… на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна и общинска 

транспортна схема на община Белоградчик” 

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя при условията на този 

Договор, следните услуги: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от 

областна и общинска транспортна схема на община Белоградчик, наричани за краткост 

„Услугите“.  

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническата 

спецификация, Маршрутни разписания, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съставляващи съответно Приложения № 1, 2, 3 и 4 към този 

Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него. 

[Чл. [3]. В срок до [… (словом)] дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно преди 

започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, 
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данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до [… (словом)] дни от 

настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)
1
]  

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните и 

е със срок на действие 5 (пет) години, считано от датата на сключването му. 

Чл. 5. Срокът за изпълнение на Услугите е 60 ( шестдесет) месеца, считано от Датата на влизане в 

сила. 

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора са маршрутните разписания от общинската и областната 

транспортна схема. 

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следното: 

1. Компенсиране за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния 

транспорт подлежат превозите на следните категории пътници: 

1.1. ветераните от войните, които пътуват безплатно, в съответствие с чл. 4, т. 4 и 5 от Закона за 

ветераните от войните  с абонаментна карта – по утвърдените транспортни схеми в областта, в 

която са регистрирани с постоянен адрес; 

1.2.  военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за военноинвалидите и 

военнопострадалите, които пътуват безплатно, в съответствие с чл. 17, ал. 1 от същия закон, с 

абонаментна карта –по утвърдените транспортни схеми в общината, където живеят; 

1.3. децата до 7 навършени години, които пътуват с билет с нулева стойност по междуселищния 

автомобилен транспорт, в съответствие с чл. 1, ал. 2 от Постановление № 66 на Министерския 

съвет от 1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по 

автомобилния транспорт на някои групи граждани; 

1.4. децата от 7 до 10 навършени години, които пътуват с 50 на сто намаление от цените на билетите 

за пътуване по междуселищния автомобилен транспорт, в съответствие с чл. 1, ал. 2 от 

Постановление № 66 на МС от 1991 г.; 

1.5. учениците в дневна форма на обучение и студентите редовно обучение, включително 

докторантите в редовна форма на обучение, учащи в училищата, висшите училища и научните 

организации, включени в Регистъра на средните училища и детските градини и в Регистъра на 

акредитираните висши училища на Министерството на образованието и науката, които пътуват 

с минимално намаление на цената на абонаментна карта по междуселищни автобусни линии от 

общинските и областните транспортни схеми – 20 на сто, спрямо определената редовна цена по 

действащата тарифа на съответния превозвач, в съответствие с чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "а" и т. 2, 

буква "а" от Постановление № 66 на МС от 1991 г.; 

1.6. лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, 

навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс, които пътуват с минимално намаление 

на цената на абонаментна карта по междуселищни автобусни линии от общинските и 

областните транспортни схеми – 20 на сто спрямо определената редовна цена по действащата 

тарифа на съответния превозвач; 

1.7. Условията и редът за компенсиране на извършените безплатни и по намалени цени превози се 

осъществява съгласно разпоредбите на Глава трета от Наредба за условията и реда за 

                                                           
1
 Клаузата се включва при необходимост. Всички клаузи в този образец на договор, касаещи отношения с 

подизпълнители, са приложими, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на 

изпълнителя, като в такъв случай следва да се имат предвид и относимите разпоредби на ЗОП.  
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предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за 

обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове 

за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по 

нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и 

други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с 

ПМС№163 от 29.06.2015 г. 

2. Субсидиране на извършеният превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии по 

междуселищни автобусни линии от областната и общинска транспортна схема в планински и 

други райони. Субсидиите се предоставят до размер, който не превишава сумата, съответстваща 

на нетния финансов ефект от изпълнение на услугата по обществен превоз. 

2.1.Нетния финансов ефект се определя като резултат от разходите, извършени във връзка с 

изпълнението на услугата по обществен превоз, намалени с всякакви положителни финансови 

резултати, реализирани в рамките на изпълнение на услугата по обществен превоз на пътници, 

намалени с тарифните приходи или всякакви други постъпления от изпълнение на услугата, 

увеличени с разумна печалба (Нетен финансов ефект = разходи – приходи + разумна печалба) 

Разходите извършени във връзка с изпълнение на услугата са преки (променливи) и непреки 

(постоянни) разходи: 

Преките (променливи) разходи по предоставяне на услугата са следните:  

- разходи за материали и суровини за превозните средства, използвани за изпълнение на 

обществената поръчка;  

- гориво и смазочни материали;  

- резервни части и материали за техническа поддръжка;  

Непреките (постоянни) разходи по предоставяне на услугата са следните:  

- разходи за материали - инструменти; работно, специално и униформено облекло; 

топлоенергия и електроенергия;  

- разходи за външни услуги, които не водят до капитализиране - ремонт; съобщителни 

услуги; нает транспорт; охрана; застраховки;  

- разходи за персонал - заплати; осигуровки;  

- разходи за амортизация на активите, ползвани за изпълнение на задълженията по договора 

за изпълнение на обществената поръчка;  

- други оперативни разходи - разходи за командировки; 

- част от постоянните разходи за изпълнение на обществената поръчка, при условие, че се 

осъществява дейност извън обхвата на услугата по обществен превоз на пътници, 

определена като общият размер на постоянните разходи за изпълнение на услугата се 

умножи по съотношението между нетните приходи от продажби от дейността по 

предоставяне на опп и всички нетни приходи от продажби за всички дейности, представени 

в отчета за всеобхватния доход, които включват:  

- разходи за материали;  

- разходи за външни услуги;  

- разходи за персонал - технически и административен персонал заплати, осигуровки. 

Към разходите за дейността по предоставяне на услугата, не се включват разходи за обезценки, 

провизии, глоби, санкции, неустойки, извънредни възнаграждения по договори за управление, 

извън основното възнаграждение на управленския персонал, брак, възникнали в резултат на 

неефективното управление на Превозвача. 

Приходите от дейността по изпълнение на обществената поръчка, включват:  

- приходи от продажба на превозни документи;  

- други приходи, генерирани във връзка с изпълнението на услугата, включително от 

реклама, наеми на помещения, продажба на материали, продажба на дълготрайни 

материални активи;  

- компенсация за намалените приходи от прилагането на ценови облекчения за обществени 

пътнически превози, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници; 
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- средства за субсидиране на нерентабилни автобусни линии по междуселищни автобусни 

линии от областната и общинска транспортна схема в планински и други райони. 

Разумната печалба е в размер на 5 % от стойността на преките и съответната част от непреките 

разходи за дейността по предоставяне на субсидираните превози 

(2) Съгласно ценовото предложение на изпълнителя, размерът на разходите за дейността по 

предоставяне на услугата по предоставяне на обществен превоз на пътници, е както следва: 

- за автобуси за обществен превоз на пътници над 22 места общо (седящи и стоящи) без мястото на 

водача …………………. лева без ДДС за 1 км. пробег 

- за автобуси за обществен превоз на пътници до 22 места без мястото на водача  …………………. 

лева без ДДС за 1 км. пробег 

Чл. 8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва: 

(а) Средствата за компенсиране и субсидиране на превозвачите, изпълняващи услугата по 

обществен превоз за безплатни и по намалени цени пътнически превози и междуселищни 

пътнически превози в слабонаселени и планински райони се предоставят под формата на трансфери 

от централния бюджет по бюджета на общината.  

(б) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя предвидените средства на превозвачите ежемесечно до 10-то 

число на месеца следващ отчетния 

Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 

1) опис-сметки  за броя и общата стойност на издадените абонаментни карти през отчетния 

месец 

2) справки за извършения през отчетния месец пробег по автобусните линии 

3) справка за финансовите резултати от извършваната дейност, въз основа на която се 

определя нетния финансов ефект с отчитане на предоставените средства за компенсиране 

на превозвачите за намалените приходи от прилагането на ценови облекчения за 

обществени пътнически превози по автомобилния транспорт. Справката следва да съдържа 

обобщена информация за периода от началото на годината до края на изминалия месец с 

натрупване 

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по 

ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми 

Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 11. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 

неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 

предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на този договор; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко 

свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
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1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове 

и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 

2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. Да спазва стриктно утвърдените маршрутни разписания за всяка една от автобусните линии, 

включени в предмета на договора, като носи отговорност за действията и/или бездействията на 

наетите от него лица за изпълнение на услугата. 

5. Да е запознат и да спазва нормативните изисквания, регламентиращи осъществяването на 

обществения превоз на пътници с автомобилен транспорт. 

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

7. Да поддържа висока култура на обслужване, хигиена на превозните средства и обслужващия 

персонал. Да поддържа и подобрява техническото състояние на автобусите с цел осигуряване на по-

добра комфортност при пътуване. Да изисква от водачите на автобуси да бъдат в приличен външен 

вид. 

8. Да организира труда на водачите при спазване изискванията на Закона за автомобилните превози 

относно работата и почивките им. 

9. Да притежава МПС с постоянна българска регистрация, отговарящи на изискванията за 

съответния вид обществен превоз на пътници и с необходимия брой съгласно изискванията на 

Възложителя. 

10. Да осъществява обществения превоз на пътници само с квалифициран персонал за изпълнение 

на услугата, който съгласно чл. 7а, ал. 2 от Закона за автомобилните превози (ЗАП), да отговарят на 

изискванията за минимална възраст, правоспособност за управление на моторни превозни средства 

от съответната категория и за психологическа годност, определени с наредбата по чл. 7, ал. 3 от 

ЗАП, както и всички останали изискуеми съгласно действащото законодателство условия, както и 

да има на постоянно разположение друг персонал, необходим за осигуряване на нормална и 

безопасна експлоатация на наличните автобуси. 

11. Да поддържа за срока на действие на договора валидни застраховки на пътниците, водачите и 

МПС. 

17.  Да осигурява самостоятелно или на договорени начала: 

А) регламентираните предпътни прегледи на МПС и заверка на пътен лист за изправност на 

същите от компетентен механик; 

Б) ежедневни предпътни медицински прегледи на водачите; 

18. Да има на разположение база (гараж) за домуване на МПС. 

19. Да осигурява предварителна продажба на билети и карти в официално обявени бюра, автогари и 

др. или на място в автобуса. 

20. Да има съгласувани с общините (за маршрутните разписания от областната и републиканската 

пътна мрежа) и обявени на населението начални, междинни и крайни спирки по маршрута на всяка 

автобусна линия. 

21. Да осигури наличието във всеки автобус на следните документи: 

а) удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република 

България или заверено копие към лиценз на Общността; 

б) пътни листа по образец на МТИТС; 

в) издаване на билети и превозни документи в съответствие с изискванията на чл. 39 от 

Закона за автомобилните превози; 

г) информация с цените на билетите на обслужваната автобусна линия, поставена на видно 

място в салона на автобуса; 

22. Да не допуска превоз на пътници без документ за превоз, билети и карти, като подобри 

организацията на снабдяване с билети и карти за пътуване, включително и чрез шофьорите на МПС. 

23. Да спазва реда и условията за превоз на пътници, ползващи нормативно регламентирани 

преференции.  

24. Да не извършва неразрешени от компетентните органи превози. 

25. Да представя в община Белоградчик справка - декларация за действително извършения пробег 

по междуселищни превози в слабо населенитерайони с автобусен транспорт. 
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26.  Да формира цени на абонаментни карти за работници, учащи се, пенсионери на база 

действуващите цени на билети, спазвайки нормативно определените минимални намаления. 

27.  Да поиска писмено съгласие от Възложителя за изпълнение на автобусните линии с 

новозакупени от него автобуси и отговарящи на изискванията на Възложителя.  

28. Изпълнителят няма право да преотстъпва извършването на превозите, предмет на  този договор, 

на трето лице. 

29. да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им 

здравословно състояние; 

30. Да организира проверките на техническото състояние на автобусите преди излизането от 

гаража; 

31. Да осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните документи; 

32. Да изготвя работен дневник и график за работата на водачите, осъществяващи превози на 

пътници с моторни превозни средства, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) 561/2006 г.; 

33. Да снабди водачите, извършващи превози с автобуси, оборудвани с дигитални тахографи, с 

достъчно количество хартия за разпечатка на данните, а за автобусите с аналогови тахографи - с 

достатъчен брой тахографски листове; да снабдява водачите с достатъчен брой багажни разписки; 

34. Да информира и инструктира водачите за спазването на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент 

(ЕИО) 3821/85 и AETR, което се удостоверява с подпис на всеки водач в книга за инструктаж. 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получава Услугите в уговорения срок; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 

получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва 

проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на 

изпълнението; 

3. Да проверява по всяко време, лично или чрез упълномощени от него длъжностни лица, 

изпълнението на задълженията по договора от страна на Изпълнителя, включително спазването на 

маршрутните разписания, като при констатиране на нарушение да налага предвидените в договора 

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

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

обществен превоз на пътници с автобуси. 

4. Да актуализира при необходимост и предлага за утвърждаване оптимизация на транспортните 

схеми за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси с цел осигуряване на по-

добра комуникация с други видове обществен превоз на пътници и по-добро обслужване на 

населението, в условията на лоялна конкуренция, както и при утвърдени промени в 

Републиканската, Областната и Общинската транспортни схеми.  

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме изпълнението на Услугите за всяка дейност, когато отговаря на договореното, по реда 

и при условията на този Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 

Договор; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 

извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 

ограничения съгласно приложимото право; 

4. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 

включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 16. При неизпълнение на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на 

изправната неустойка в размер на 3 % (три на сто) от дължимите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ средства за 

субсидиране и компенсиране на пътуванията на определени категории пътници, но не повече от 5% 

(пет на сто) от Стойността на Договора. 
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Чл. 17. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при отклонение от 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено, без да дължи допълнително 

възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.  

Чл.18. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната 

Страна дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността на Договора. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 

задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   

Чл. 20. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната 

Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-

голям размер, съгласно приложимото право. 

ПРЕКРАТЯ ВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 21. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на Срока на Договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на 

невъзможността и да представи доказателства;  

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на 

законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

(2) Договорът може да бъде прекратен 

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – 

по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 22. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено 

задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от 

Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната 

Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се 

допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 

изправната Страна. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 3 (три) дни, считано 

от Датата на влизане в сила; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 2 (два) дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката, 

Техническата спецификация и Техническото предложение. 

[(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е 

станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното 

време. 
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Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 

обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 

прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. [В последния случай, размерът на 

обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при 

непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.] 

Чл. 24. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо 

лице – Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 

момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да 

бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички [отчети/разработки/доклади], изготвени от него в 

изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора. 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 25. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 

разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава 

в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора 

Спазване на приложими норми  

Чл. 26. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен 

[са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 

изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност  

Чл. 27. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 

разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод 

изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация 

включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 

процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или 

други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора.  

 (2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да 

бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие 

не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 

когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която 

и да е от Страните; 
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2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 

съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до [ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна], всички 

[негови/нейни] поделения, контролирани от [него/нея] фирми и организации, всички [негови/нейни] 

служители и наети от [него/нея] физически или юридически лица, като 

[ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна] отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на 

такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след 

прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

Публични изявления 

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 

разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, 

предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Прехвърляне на права и задължения 

Чл. 29. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи 

от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора [и по 

договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото 

право. 

Изменения 

Чл. 30. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в 

писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на 

ЗОП. 

Непреодолима сила 

Чл. 31. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато 

невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.  

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на 

чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и 

изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи 

изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения. 

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и 

мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата 

Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички 

релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на 

непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за 

изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е 

длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от 

задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила. 

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:  

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила; 

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или 
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3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнение на Договора. 

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.] 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 32. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не 

засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна 

правна норма, ако има такава.  

Чл. 33 В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи 

нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни 

и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на 

Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не 

води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 

Уведомления 

Чл. 34. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена 

форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 

поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр.Белоградчик, ул.Княз Борис I № 6  

Тел.: 0877871644 

Факс: 0936/53017 

e-mail: georgieva.angelina@belogradchik.bg 

Лице за контакт: Ангелина Георгиева 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените 

по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на 

посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, 

съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване 

на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно 

връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и 

на посочените лица за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 

форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на 

управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до […] (словом)] дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

e-mail:%20georgieva.angelina@belogradchik.bg
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Език
2
 

Чл. 35. (1) Този Договор се сключва на български и английски език. В случай на несъответствия, 

водещ е българският език. 

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, 

свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при 

провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Приложимо право 

Чл. 36. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с 

него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се 

тълкуват съгласно българското право. 

Чл. 37. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско 

законодателство.] 

Разрешаване на спорове 

Чл. 38. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или 

прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към 

нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане 

на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд. 

Екземпляри 

Чл. 39. Този Договор се състои от [… (…)] страници и е изготвен и подписан в 3 (три ) 

еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните]. 

Приложения: 

Чл. 40. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Маршрутни разписания; 

Приложение № 3 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

     

 

 
 

                                                           
2
 Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице. 


