ДОГОВОР
№……./………….. год.
ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
ПО УТВЪРДЕНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

Днес ……………. год. в град Белене, между Община Белене, с адрес: град
Белене, ул.”България” №35, представлявана от Петър Илиев Дулев, наричан за
краткост
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,
от
една
страна
и
от
друга
………………………………………… със седалище и адрес на управление:
……………………………………………………………………………, представлявана
от ………………………………………., в качеството на Управител наричан за
краткост ”ИЗПЪЛНИТЕЛ”, притежаващ Лицензия №………/………… год.,
валидна до ………………….. год., се сключи настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши от
свое име и за своя сметка обществен превоз на пътници по утвърдената транспортна
схема от квотата на община Белене.
/2/. Утвърдените маршрутни разписания са неразделна част от настоящия
договор.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2 /1/. Настоящия договор се сключва за срок от 8 /осем/ години, считано от
датата на подписване.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 3 /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява контрол върху дейността
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за спазване на поетите задължения по договора.
/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да организира поддържането на пътните
трасета на територията на населените места от община Белене в състояние,
позволяващо нормалното протичане на обществения превоз на пътници съгласно
изискванията на чл.167/1/ от Закона за движение по пътищата.
/3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен при констатиране на извършването на
нерегламентиран обществен превоз от превозвачи без сключени договори за
възлагане на маршрутни разписания от транспортната схема на община Белене, да
съдейства за прекратяване на нарушенията и изпраща писмени сигнали на
компетентните контролни органи.

/4/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен след подписване на настоящия договор да
издаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заверени маршрутни разписания на автобусните линии.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4 /1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да извърши промени в автомобилния
парк, по обективни причини, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Новите превозни
средства следва да са с показатели (характеристики) сходни на заменените такива.
Промените се отразяват с Анекс към настоящия Договор с приложени копия от
регистрационните талони на автомобилите.
/2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да упълномощава друго физическо или
юридическо лице с изпълението на настоящия Договор.
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
/1/. Да извършва обществен превоз на пътници, по възложените маршрутни
разписания от транспортната схема със следните превозни средства:
№

марка

модел

години на
първоначална
регистрация

рег. №

Клас

брой
места

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
/2/. Да извършва възложения превоз от посочената в маршрутното разписание
Автогара и заверява пътните листи в началния и крайния пункт.
/3/. Да не допуска превоз на пътници без съответния документ: билет или карта.
/4/. Да изпълнява договора чрез правоспособни водачи и друг персонал за
осигуряване на нормална и безопасна експлоатация на превозните средства.
/5/. Да организира труда на водачите, като спазва нормативно установената
максимална продължителност на работния ден, междудневната и междуседмична
почивка, съгласно Закона за автомобилните превози.
/6/. Да не променя цените на автобусните билети и карти без писмено съгласие
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Съгласие за увеличаване на цените, се прави само в случай на
промени в икономическата обстановка, налагащи увеличение на цените с повече от

10 %, при условие че са изтекли поне 3 /три/ месеца от последната промяна на цената
и след представяне на подробна писмена обосновка.
/7/. Да осигурява достъп за осъществяване на контролна дейност от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
/8/. Да не допуска в превозните средства правостоящи пътници.
/9/. Да съблюдава всички изисквания свързани с безопасността на движението.
/10/. Да осигури комфортни условия при превоза на пътниците и висока култура
на обслужване.
/11/. Да обозначи автомобилите с табели с имената на крайните спирки,
поставени на места, съгласно изискванията на чл.41 от Наредба №2/15.03.2002 год.
/12/. Да не залепва политически плакати по превозните средства.
/13/. Да осъществява превозите от свое име и на своя отговорност, при цени на
билетите между крайните спирки на маршрутите, както следва:
№

направление

маршрут

Белене – София

Деков, Татари, Петокладенци,
Стежерово, Българене, Обнова,
Тотлебен, Плевен

Белене – София

Деков, Бяла вода, Лозица, Асеново,
Мечка, Коиловци, Плевен

1.

Белене – Плевен

Деков, Татари, Петокладенци,
Стежерово, Българене, Обнова,
Тотлебен

Белене – Плевен

Деков, Бяла вода, Лозица, Асеново,
Мечка, Коиловци

Белене – Плевен

Деков, Кулина вода, Бяла вода,
Лозица, Асеново, Мечка, Коиловци

3.

Белене – Свищов

Деков, гара Ореш

4.

Белене – Левски

Деков, Татари, Петокладенци,
Стежерово, Българене, Малчика

2.

цена

V. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.
чл.6 /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява контрол по задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез органите на ИА „Автомобилна администрация” и „ППКАТ”
към РУП – Белене, както и чрез своите контролни органи като при констатирани
неизпълнения на задълженията по този договор се налагат следните неустойки, както
следва:
т.1. За непокрит курс – 200 лв. за всеки констатиран случай;

т.2. За пътуване без маршрутни табели, лоши хигиенни условия и/или
неотоплен автобус – 100 лв. за всяко нарушение.
т.3. За неспазване на маршрутно разписание, отклонение от маршрута на
договорената автобусна линия и/или неспиране на утвърдените в транспортната
схема спирки  100 лв. за всяко нарушение.
т.4. За непоставяне на информация за часовете на тръгване на автобуса от
автобусните спирки в едномесечен срок от датата на сключване на договора – 100 лв.
т.5. При едностранна промяна на цените на билетите – 1000 лв.
т.6. При едностранна промяна на автобусния парк, обслужващ автобусната
линия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без писмено уведомяване и съгласие от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – 1000 лв.
т.7. При едностранно прекратяване на автобусните превози от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без писмено уведомяване и съгласие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – 5000 лв.
т.8. При повторно и всяко следващо нарушение неустойките са в двоен размер.
чл.6 /2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от заплащане на неустойки при
неизпълнение на клаузи и не се счита, че има нарушение на договорените условия от
договора при:
т.1. Природни бедствия – наводнения, земетресения, обилно заснежаване,
пожар, поледица, гъста мъгла и/или друга непреодолима сила;
т.2. Отклоняване на превозните средства по разпореждане на Гражданска
защита или друг компетентен орган.
VІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
чл.7./1/. Настоящия Договор може да бъде изменян или допълван, по взаимно
съгласие или при обстоятелства, произтичащи от промени в нормативната база чрез
подписване на Анекс, представляващ неразделна част от Договора.
/2/. Настоящия Договор се прекратява:
1. с изтичане на уговорения срок;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3.едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при преустановяване на превоза по
причина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при доказани системни нарушения на
задълженията по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при настъпване на обективна
невъзможност за изпълнение от негова страна. В последния случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
не дължи обезщетение;
6. при отнемане лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
чл.8. /1/ Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения
и уведомления помежду си само в писмена форма.

/2/. Всяка една от страните се задължава писмено, в едноседмичен срок да
уведоми другата при настъпили изменения в наименованието на фирмата,
представляващите я лица, търговски адрес, откриване на процедура по ликвидация,
закриване или друга информация, свързана с изпълнение на настоящия договор.
/3/. Всеки спор относно тълкуването и действието на настоящия договор,
включително спорове относно изпълнението и неизпълнението му, както и спорове
относно прекратяването, ще се уреждат по пътя на преговорите, а когато това е
невъзможно – по съдебен ред.
/4/. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Неразделна част от настоящия договор са Маршрутните разписания.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

_________________

КМЕТ:...........................
/ПЕТЪР ДУЛЕВ/

УПРАВИТЕЛ...................................
/……………………………………/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ...............................
/……………………………. /

СЪГЛАСУВАЛ:
ЮРИСТ:......................................
/ИРИНА ЧОРАНОВА/

