
  

                                                                                                                             
                                                                                                                     
                                                                                                                                     

ДОГОВОР 
за възлагане на обществена поръчка 

 
              Днес, …….2016г., в гр. Белово, на основание Решение №….. на Кмета на 
Община Белово се сключи настоящият договор, между:  
1. ОБЩИНА БЕЛОВО, със седалище  и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Орфей” 
№4а, с ЕИК: 000351558, представлявана от инж.Костадин Варев кмет на Община 
Белово, наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  
и 
2 ................................................, със седалище и адрес на управление: ................................, 
ЕИК: ............................, представлявано от ................................ – .........................., 
наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 
се сключи настоящия договор: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.1. /1/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой 
риск, при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение, следното:  
„Избор на изпълнител за извършване на специализиран превоз”, съгласно 
маршрутно разписание, неразделна част от този договор. 
/2/ При осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 
изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение.  
/3/ Осъществяването на превоза се извършва въз основа на предварително утвърдено 
разписание. 

 
ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл.2. Срокът за изпълнение на настоящия договор е 12 /дванадесет/ месеца от 
сключването му. 

 
ІІІ. ЦЕНИ, ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА 

ПЛАЩАНЕ 
 
Чл.3. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се определя като 
обща месечна сума, изчислена на база на утвърдените маршрутни разписания/ но не 
повече от предвидените по процедура и обект на настоящият договор, в съответствие с 
броя на учебните дни,  броя на километрите за един  ден и цената за превоз на 1 км по 
посочения маршрут. 
Чл.4. /1/ Цената на реализация в лв. без ДДС за превоз на 1 км от маршрута по чл.1 от 
настоящия договор за всеки ИЗПЪЛНИТЕЛ, се определя съгласно неговата оферта в 
качеството му на участник в процедурата по възлагане на обществена поръчка, като 
цена в лв. без ДДС за превоз на 1 км. 
Чл.5. Цената, която е определена за извършване на превоза е .......................без ДДС за 
километър, съгласно ценова оферта от Изпълнителя. 
Чл. 6. Документирането на разхода се удостоверява с фактура, издадена и представена 
не по-късно от последния работен ден на текущия месец, съгласно протокол за 
изпълнените превози.  
Чл.7. Плащането се извършва в лв., разсрочено в срок от 30 /тридесет/ дни след 
фактуриране на услугата, на името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по банкова сметка.  
 
 
 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 



  

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1.да заплати уговореното възнаграждение по договора по реда и условията указани в 
чл. 6 и чл.7 от договора; 
2.да не променя едностранно маршрутните разписания; 
3.да уведоми своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за евентуални промени в началния и 
крайния час на учебните занятия. 
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1.на достъп до автомобилите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко време за осигуряването на 
контрол; 
2.да получава информация по всяко време, свързана с обекта, предмет на договора; 
3.да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, отнасяща се до предмета на договора. 
4.да прекрати едностранно договора при системно неизпълнение /3 или повече учебни 
дни/ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на основните задължения и императивни условия по 
договора. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл.10.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1.да извършва превоз на децата по следните предварително зададени направления 
2.да изпълни в срок и с високо качество възложения специализиран превоз; 
3.да извършва специализирания превоз само със собствени или наети от него 
транспортни средства; 
4.да осигури технически изправни автобуси, в добро състояние, с изправно осветление, 
отопление; 
5.да спазва всички нормативни документи и изисквания за качество във връзка с 
характера на възложената работата; 
6.да осигури достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до транспортите си средства за 
осъществяване на контрол; 
7.да дава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ исканата от него информация, отнасяща се до предмета 
на договора; 
8.да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура до последното число на текущия месеца  
за извършената услуга; 
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1.да получи уговореното възнаграждение  при условията на настоящия договор; 
2.да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нужната му информация, относно правилното 
изпълнение на възложената работа. 

VІ. НЕУСТОЙКИ 
 
Чл.12. При забава в плащането на уговорената цена за извършения превоз от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на 0.5 % за всеки ден забава, но не 
повече от 10 % от стойността на цялата дължима сума по фактурата, подлежаща на 
плащане. 
Чл.13.При неизпълнение на някой от задълженията на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по този 
договор  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  има право едностранно да прекрати договора, в случай на  
не отстраняване на пропуските в срок до 10 дни, след писмено  уведомление за 
констатираното неизпълнение . 
Чл.14.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  не спази 1 или 2 пъти маршрутното разписание 
за един месец  той дължи неустойка в размер на  200 /Двеста/ лв., която сума се 
приспада от последната фактура, подлежаща на плащане . 
 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.15. Настоящият договор се прекратява:  
1.при изтичане на срока му; 
2.при неизпълнение на някоя от клаузите по договора; 
3.ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключванията му, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни своите задължения, като изпрати 
писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



  

 
VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА 

 Чл.16. При условие, че в рамките на изпълнение на договора, бъде преустановена 
дейността на общински училища със заповед на Министъра на образованието, 
Възложителя има право да преустанови действието на договора по съответните 
направления, без да дължи неустойка за неизпълнението на договора.  
Чл.17. Настоящият договор не подлежи на промяна за срока на неговото действие. 
Чл.18. За всичко не упоменато в договора се прилагат разпоредбите на ТЗ и ЗЗД,  и тези 
на действащите нормативни актове, уреждащи отношенията между страните, 
приложими за съответния случай. 
 
         Този договор се състави в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
          
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..........................     ИЗПЪЛНИТЕЛ:................................ 
Инж. Костадин Варев                                   
Кмет на Община Белово                                                                                                      
 
 


