РЕ П У Б Л И КА Б Ъ Л Г А РИ Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО
Рег. №ОЗКССД/12716092019
ДОГОВОР
Днес, 16.09.2019 г., в гр. Царево, област Бургас, между:
1.ОБЩИНА ЦАРЕВО, с адрес: гр. Царево, ул. „Хан Аспарух” № 36, БУЛСТАТ
000057097, представлявана от инж. Георги Лапчев – Кмет на общината и с главен
счетоводител - Златка Димитрова, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от
една страна
и
2. „ЦАРЕВОБУС ЕКСПРЕС” ООД, със седалище и адрес на управление гр.
Царево, ул. Михаил Герджиков №21, ЕИК 204987979, представлявано от Тодор Илиев –
управител, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на
основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП, във връзка с проведена обществена поръчка на
стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и Протокол от 10.09.2019 г., одобрен от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет:
„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2019/2020 г. на
територията на Община Царево, по обособени позиции за обособена позиция №2, се
сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави
услуги на сухопътния транспорт, изразяващи се в извършване на специализиран превоз
на ученици по Обособена позиция № 2 „Извършване на специализиран превоз на
деца и ученици по вътрешна градска линия кв. Василико – Царево – кв. Василико
и вътрешна градска линия м. Грънчаря – Царево – м. Грънчаря, превозващи се с
абонаментни карти”, наричани за краткост в договора „специализирания превоз“,
конкретизиран по технически данни и цени на абонаментни карти в договора и
приложенията към него.
Чл.1.2.С подписването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че ще изпълнява
договорните си задължения ефективно и добросъвестно.
Чл.1.3.С подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с
всички клаузи на договора и приложенията към него, изразява съгласие с тях и се
задължава да изпълнява всички произтичащи от тях задължения.
ІІ.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. РИСК
Чл.2.1.Настоящият договор се сключва за срок до 30.06.2020 г., считано от датата
на подписването му от страните.
Чл.2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва специализирания превоз на свой риск.
ІІI. МЯСТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ПРЕВОЗ
Чл.3.1.Мястото на специализирания превоз по смисъла на договора е територията
на община Царево по маршрут/и, както следва:
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1. Вътрешна градска линия кв. Василико – Царево – кв. Василико;
2. Вътрешна градска линия м. Грънчаря – Царево – м. Грънчаря.
ІV. УСЛОВИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ПРЕВОЗ
Чл.4.1.Специализираният превоз на ученици ще се извършва всеки учебен ден.
Чл.4.2. При извършване на специализирания превоз ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ снабдява
всеки участник с карта по образец, удостоверяваща правото му да пътува.
Чл. 4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва специализиран превоз на пътници само с
превозни средства, на които е извършен предпътен преглед за проверка на техническа
изправност и за които разполага с документите, изброени в чл. 62б, ал. 2 от Наредба №
33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република
България.
Чл.4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира труда на водачите като спазва нормативно
установената максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневна и
междуседмична почивка и прекъсванията в периодите на управление съгласно Закона за
автомобилните превози.
Чл.4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира предпътния медицински преглед на
водачите, включващ общото им здравословно състояние.
Чл.4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира проверката на техническото състояние на
автомобилите преди излизане от експлоатационния център.
Чл.4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ снабдява водачите на ППС с изискуемите по чл. 66 от
Наредба № 33/03.11.1999 г., документи.
Чл.4.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира правилното и точно попълване на пътния
лист от съответните длъжностни лица, води отчетност на издадените пътни листове с
посочване на серия, номер и дата на издаване на пътния лист, марка и регистрационен
номер на превозното средство и осъществява на ежедневен контрол върху
своевременното отчитане на превозните документи.
Чл.4.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя график за работата на водачите и работен
дневник.
Чл.4.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не допуска извършването на превози по автобусна
линия под формата на специализиран превоз.
Чл.4.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ снабдява водачите на автобуси, оборудвани с
дигитални тахографи, с достатъчно количество хартия за разпечатване на
регистрираните от тахографите данни, а водачите на автобуси, оборудвани с аналогови
тахографи – с достатъчен брой тахографски листове.
Чл.4.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ инструктира водачите да спазват Регламент (ЕО) №
561/2006, Регламент (ЕИО) 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно
контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен
транспорт (ОВ L 370 от 31 декември 1985 г.), (Регламент (ЕИО) 3821/85); провеждането
на инструктажа се удостоверява от водача с подпис в книгата за инструктаж.
Чл. 4.13. По време на извършване на превоза ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
обозначи автомобилите с табели с надпис „Специализиран превоз”.
Чл.4.14.Автобусните спирки за качване и слизане на учениците в двете посоки,
както и часовете на тръгване и пристигане са посочени в разписание по утвърден образец,
представляващо неразделна част от този договор.
Чл.4.15.Превозните средства трябва да отговарят на санитарно - хигиенните
изисквания, да имат добра вентилация и да бъдат отоплени през зимния сезон.
V. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5.1. За извършване на специализирания превоз ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право
на възнаграждение, както следва: за маршрут вътрешна градска линия кв. Василико –
Царево – кв. Василико – единична цена за месечна абонаментна карта – 24.00 лева без
ДДС; за маршрут вътрешна градска линия м. Грънчаря – Царево – м. Грънчаря – 24.00
лева без ДДС.
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Чл.5.2. Общата стойност по настоящия договор няма да надхвърля сумата от
12 600.00 /дванадесет хиляди и шестстотин лева/ лева без ДДС.
Чл.5.2.1. За финансиране на услугата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще използва целеви
средства от централния бюджет/собствени средства.
Чл.5.3. Начин на плащане:
Авансово плащане: не се предвижда.
Периодични плащания: съгласно чл. 3 и чл. 16 от Наредбата за условията и реда
за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на
цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в
нормативните 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.,Обн. ДВ. бр.51 от 7 Юли
2015г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 4 Юли 2017г.)
Чл.5.4. Срок на плащане:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащането в български лева, по банков път, в срок
до 10 /десет/ работни дни след превеждане на средствата от МФ и представяне на
фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за пропътуваните километри по съответния
маршрут, включваща всичките му разходи, % печалба и ДДС.
Чл.5.5. Окончателното плащане по договора за обществена поръчка, за който има
сключени договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извърши след като
получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички
работи.
Чл.5.6.Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в
съответствие със Закона за счетоводството. Те следва да съдържат следната
задължителна информация:
Получател: Община Царево и съответното учебно заведение
Адрес: ......................................
ЕИК: ........................................
ЕИК по ЗДДС: ........................
Получил фактурата: ………...
Номер на документа, дата, място
Чл.5.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на възнаграждение за допълнително
пропътуваните километри, в случай, че се наложи отклонение от основния маршрут, по
причина за която той не отговаря.
Чл.5.8.Единичната цена за км/пробег за съответния маршрут, посочена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Ценовото му предложение за Обособената позиция е окончателна
и той няма право да я завишава до пълното изпълнение на договора.
Чл.5.9.Плащанията ще бъдат извършвани по банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Банка ДСК, IBAN: BG15STSA93000025081789; BIC: STSABGSF.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
а)да извърши плащанията по договора по посочения в раздел V „Цена, Начин на
плащане” и при съблюдаване на посочените в него срокове;
б)да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на
услугата, когато е в границите на неговите правомощия и компетентност;
в) да приеме услугата по реда и при условията на настоящия договор.
Чл.6.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява задълженията си по договора с
присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с
добрите практики в съответната област и да изисква същото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен преди извършване на плащане към
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши пълна документална проверка и при необходимост
проверка на място на изпълнените услуги за удостоверяване извършването на заявените
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за плащане дейности, основаващи се на настоящия договор, всички приложения към него
и/или други приложими документи. Всяка документална проверка и проверка на място
задължително се документира и доказателството за извършването й се съхранява в
сроковете за съхраняване на цялата документация по обществената поръчка.
Чл.6.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
документи за осъществяване на специализирания превоз в съответствие с нормативните
изисквания.
Чл.6.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
се
задължава
да
уведоми
своевременно
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при промяна в учебната програма и неприсъствените за учениците
дни.
Чл.6.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
планираните от него проверки на място. Той има право, ако сметне за необходимо да
извършва извънредни проверки на място, без да уведомява предварително
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
Чл.6.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
а) да оказва текущ контрол при изпълнение на договора, без с това да пречи на
оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
б) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни дейностите, предмет на договора без
отклонение от уговореното и без недостатъци, както и по начин позволяващ изпълнение
на предмета на договора в описания обхват и с необходимото качество;
в) да съблюдава изискванията за качество на извършената работа.
Чл.6.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи
и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители.
VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.7.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши специализирания превоз в
срока и съгласно условията на настоящия договор.
Чл.7.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да избере най-краткият път за извършването
на специализирания превоз. Той има право да се отклони от най-краткия път, само ако
важни причини налагат това.
Чл.7.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва специализирания превоз с
ППС, отговарящо/и на изискванията на Закона за движение по пътищата, подзаконовите
актове издадени за изпълнението му, както и други нормативни актове по транспорта и
стандарти, имащи значение за изпълнението на настоящия договор.
Чл.7.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши превоза лично или чрез
правоспособни водачи, с които има сключени договори.
Чл.7.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага на друго юридическо или
физическо лице, извън изрично посочените в офертата му, изпълнението на
специализирания превоз или на част от него без писмено разрешение на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Това разрешение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
от
задълженията му по този договор, независимо че друго лице е извършило превоза.
Чл.7.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване
на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3дневен срок.
Чл.7.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да извършва превоз на лица, които не са
посочени в списъка на учениците, който му е предоставен.
Чл.7.8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати всички глоби или други санкции,
наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз връзка с този договор, както и всички обезщетения
към трети лица и организации, в случай че такива бъдат наложени от страна на
компетентни държавни или общински органи по негова вина.
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Чл.7.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява във възможно най-кратък срок
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършени проверки от държавни и/или общински оторизирани
органи.
Чл.7.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да увеличава посочената в чл. 5.1. от
настоящия договор и в Ценовото му предложение цена на км/пробег за съответния
маршрут /обособена позиция/ за срока на действие на договора.
Чл.7.11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
а)да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме извършения съгласно този договор
специализиран превоз;
б)да иска уговореното възнаграждение за изпълнения качествено и в срок
специализиран превоз;
в)да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнението на договора, което
той не може да откаже, когато е границите на неговите правомощия и компетентност.
VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.8.1.При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за
изпълнение на задълженията си по него в размер 378.00 /триста седемдесет и осем/лева.
Гаранцията се представя под формата на парична сума, платена с платежно нареждане
от Банка „ДСК“.
Чл.8.2. Гаранцията се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане срока
на договора.
Чл.8.3.Гаранцията за добро изпълнение покрива всички щети, причинени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и: заплащане на глоби, санкции и други наложени на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.8.4.В случай на удължаване срока за изпълнение на договора,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава гаранцията за добро изпълнение да покрива и този
допълнителен срок.
ІХ. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за възникване на всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят
изпълнението на договора.
Чл.9.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да спре временно изпълнението на договора
изцяло или отчасти, ако възникнат извънредни обстоятелства, които правят
продължаването му прекалено трудно или рисковано.
Чл.9.3.Всяка от страните е длъжна да направи необходимото, за да сведе до
минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом
обстоятелствата позволят това, като незабавно трябва да уведоми другата страна за тези
си действия.
Чл.9.4.Извънредно обстоятелство е всяка непредвидена извънредна ситуация или
събитие извън контрола на страните, която пречи на която и да било от тях да изпълнява
някое от своите договорни задължения, възникването му не може да се отдаде на умисъл
или непредпазливост от тяхна страна (или от страна на техни представители или
служители), не е възможно да бъде предвидена при спазване на принципа на
добросъвестността и се окаже непреодолима.
Чл.9.5. Дефекти в ППС, закъснения в предоставянето им на разположение, трудови
спорове, стачки или финансови затруднения не могат да бъдат използвани за позоваване
на извънредна ситуация.
Чл.9.6.Страната, изправена през извънредна ситуация информира другата страна
незабавно, като посочва естеството, вероятната продължителност и предвидимите
последици от проблема, и предприема всички мерки за свеждане до минимум на
евентуалните вреди.
Х. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл.10.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
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всеки конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнение на договора, или е
налице неспазване клаузите за етично поведение.
Чл.10.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприеме всички необходими мерки, за да
предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и
обективно изпълнение на договора.
Чл.10.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да смени незабавно всеки свой
служител, участващ в изпълнението на договора, ако попадне в ситуация, която може да
доведе до конфликт на интереси или е изложен на такава ситуация.
Чл.10.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да действа във всеки един момент лоялно и
безпристрастно в съответствие с правилата и/или кодекса за етично поведение, както и
да спазва подобаваща дискретност.
Чл.10.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се въздържа от всякакви публични
изявления във връзка с изпълнението на договора, направени без предварително писмено
съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да се ангажира с дейност, която влиза в разрез
със задълженията му по настоящия договор.
Чл.10.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите служители трябва да запазят
професионална тайна по време на изпълнение на договора, както и след приключването
му. Те не трябва да ползват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, информацията която им е
била предоставена.
ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ
Чл.11.1. Действието на настоящия договор се прекратява:
а)с изтичането на срока за който е сключен;
б)по взаимно съгласие на страните, писмено изразено;
в)когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в несъстоятелност;
г)едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при извършване на специализирания превоз
на по-високи цени, от посочените в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този
случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на
извършения до момента специализиран превоз.
Чл.11.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с двуседмично писмено
предизвестие при повторно и следващо неизпълнение на което и да е от задълженията
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, визирани в договора.
Чл.11.3. В случая по чл. 11.1, б. „в” ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време
да прекрати договора чрез едностранно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Договорът се прекратява, без да се дължат обезщетения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при
условие че прекратяването по този ред няма да препятства или затрудни упражняването
на право на иск или на обезщетяване, което би възникнало след това за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.11.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на
извършения до момента специализиран превоз, при прекратяване на договора на
основание чл.11.2.
Чл.11.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, ако в
резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му не е в състояние да
изпълни своите задължения.
XІІ. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ. ПОДСЪДНОСТ
Чл.12.1.Страните по договора ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие.
Чл.12.2.При невъзможност споровете да бъдат решени по пътя на договарянето, те
подлежат на разрешаване по съдебен ред.
Чл.12.3.Компетентен съд е българския съд.
ХIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.13.1. Страните по договора не могат да го изменят.
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Чл.13.2. Изменение на договора се допуска по изключение в случаите по чл. 116 от
Закона за обществените поръчки;
ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.14.1. Нищожността на клауза от настоящия договор или на допълнително
уговорени условия не води до нищожност на договора.
Чл.14.2. Страните ще решават споровете възникнали при или по повод
изпълнението на настоящия договор, чрез водене на преговори, а при невъзможност за
постигане на съгласие, същите ще бъдат отнесени пред компетентния съд на територията
на Република България.
Чл.14.3. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението
и прекратяването на договора се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона
за задълженията и договорите.
Чл.14.4.Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
а) Маршрутно разписание - към чл. 4.14 от настоящия договор;
б) Техническа спецификация;
в) Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №2;
г) Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за Обособена позиция №2;
Чл.14.5.Настоящият Договор и Приложенията към него се сключи в четири
еднообразни екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на Община Царево
инж. Георги Лапчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Тодор Илиев – управител на
.
„ЦАРЕВОБУС ЕКСПРЕС” ООД

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Златка Димитрова

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ:
Мария Динкова
Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
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