
 

/Проект/ 

 

Д О Г О В О Р   

 

№ ................./................2019г. 

 

за обособена/и позиция/и № ........................... 

 

 

 Днес, .......................... 2019 г. в гр. София между: 

 

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 

София 1080, община Столична, район „Средец”, ул.”Иван Вазов” № 3, вписано в Търговския 

регистър при Агенция по вписванията, ЕИК № 175405647, представлявано от инж. Христо 

Игнатов Иванов – Управител, наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, 

и  

……………………………............................, със седалище и адрес на 

управление:………………….……………………………………….……, вписано в Търговския 

регистър при Агенция по вписванията, ЕИК № ........................,.представлявано от 

………………………- ……………………………….,  наричан по-долу за краткост 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ” 

 

На основание чл. 183 във връзка с чл.108, т.1 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), и влезли в сила - Решение №....../...........2019 г. на Управителя на “БДЖ-Пътнически 

превози” ЕООД за откриване на открита процедура  по реда на ЗОП и влязло в законна 

сила Решение № ....../.............2019 г. на Управителя на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД 

за класиране и определяне на изпълнител/и на обществената поръчка, се сключи 

настоящият Договор при следните условия: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, срещу 

възнаграждение и при условията на този Договор, да извършва превоз на пътници при 

прекъснато влаково движение или авариране на влак с извънреден транспорт (трансбордиране) 

за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията на страната, както следва: 

1. Обособена позиция №1 – Извънреден транспорт за Пътнически център София с 

основна гара София и граници на обособената позиция Ихтиман, Горна баня, Волуяк, Банкя, 

Бов и Пирдоп; 

2. Обособена позиция №2 – Извънреден транспорт за Пътнически център София с 

основна гара Драгоман и граници на обособената позиция Костинброд и Димитровград ЖС 

(Сърбия);  

3. Обособена позиция №3 – Извънреден транспорт за Пътнически център Дупница с 

основна гара Дупница и граници на обособената позиция Ал. Димитров, Долни Раковец, 

Бобошево и Гюешево;  

4. Обособена позиция №4 – Извънреден транспорт за Пътнически център Дупница с 

основна гара Генерал Тодоров и граници на обособената позиция Кресна, Кулата и Петрич; 

5. Обособена позиция №5 – Извънреден транспорт за Пътнически център Дупница с 

основна гара Перник и граници на обособената позиция Радомир, Владая и Храбърско; 

6. Обособена позиция №6 – Извънреден транспорт за Пътнически център Дупница с 

основна гара Благоевград и граници на обособената позиция Кочериново и Пею Яворов; 

7. Обособена позиция №7 – Извънреден транспорт за Пътнически център Мездра с 

основна гара Мездра  и граници на обособената позиция Лакатник, Кунино и Враца; 



8. Обособена позиция №8 – Извънреден транспорт за Пътнически център Мездра с 

основна гара Монтана и граници на обособената позиция Бели извор, Медковец и Берковица; 

9. Обособена позиция №9 – Извънреден транспорт за Пътнически център Мездра с 

основна гара Лом и граници на обособената позиция Брусарци и Видин пътническа; 

10. Обособена позиция №10 – Извънреден транспорт за Пътнически център Горна 

Оряховица с основна гара Горна Оряховица и граници на обособената позиция Велико 

Търново, Славяново, Бяла, Левски, Свищов и Троян; 

11. Обособена позиция №11 – Извънреден транспорт за Пътнически център Горна 

Оряховица с основна гара Плевен и граници на обособената позиция Пордим, Черквица и 

Червен бряг; 

12. Обособена позиция №12 – Извънреден транспорт за Пътнически център Горна 

Оряховица с основна гара Габрово и граници на обособената позиция Габрово, Кръстец и 

Дебелец; 

13. Обособена позиция №13 – Извънреден транспорт за Пътнически център Русе с 

основна гара Русе и граници на обособената позиция Русе, Моруница и Просторно; 

14. Обособена позиция №14 – Извънреден транспорт за Пътнически център Русе с 

основна гара Самуил  и граници на обособената позиция Плиска, Исперих и Разград; 

15. Обособена позиция №15 – Извънреден транспорт за Пътнически център Русе с 

основна гара Силистра и граници на обособената позиция Силистра и Дулово; 

16. Обособена позиция №16 – Извънреден транспорт за Пътнически център Варна с 

основна гара Варна и граници на обособената позиция Варна, Девня, Дългопол и Провадия; 

17. Обособена позиция №17 – Извънреден транспорт за Пътнически център Варна с 

основна гара Шумен и граници на обособената позиция Комунари, Попово и Каспичан; 

18. Обособена позиция №18 – Извънреден транспорт за Пътнически център Варна с 

основна гара Добрич и граници на обособената позиция Суворово и Кардам; 

19. Обособена позиция №19 – Извънреден транспорт за Пътнически център Бургас с 

основна гара Сливен и граници на обособената позиция Церковски, Зимница и Твърдица; 

20. Обособена позиция №20 – Извънреден транспорт за Пътнически център Бургас с 

основна гара Ямбол и граници на обособената позиция Завой и Хан Аспарух; 

21. Обособена позиция №21 – Извънреден транспорт за Пътнически център Бургас с 

основна гара Бургас и граници на обособената позиция Бургас, Карнобат и Аспарухово; 

22. Обособена позиция №22 – Извънреден транспорт за Пътнически център Пловдив 

с основна гара Пловдив и граници на обособената позиция Първомай, Асеновград, Пещера, 

Септември /нормално междурелсие 1435/, Костенец, Панагюрище, Хисар и Долна махала; 

23. Обособена позиция №23 – Извънреден транспорт за Пътнически център Пловдив 

с основна гара Карлово и граници на обособената позиция Калофер, Баня и Антон; 

24. Обособена позиция №24 – Извънреден транспорт за Пътнически център Пловдив 

с основна гара Велинград и граници на обособената позиция Септември-междурелсие 760 и 

Добринище; 

25. Обособена позиция №25 – Извънреден транспорт за Пътнически център Стара 

Загора с основна гара Стара Загора и граници на обособената позиция Михайлово, Оризово, 

Тъжа, Радунци, Гурково и Калитиново; 

26. Обособена позиция №26 – Извънреден транспорт за Пътнически център Стара 

Загора с основна гара Кърджали и граници на обособената позиция Книжовник и Подкова; 

27. Обособена позиция №27 – Извънреден транспорт за Пътнически център Стара 

Загора с основна гара Димитровград и граници на обособената позиция Хасково, Караджалово, 

Меричлери и Капъ куле (Турция); 

 

* Забележка: Изписват се само обособената/те позиция/и, за които участникът е 

избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ. В случай, че за няколко позиции е избран един ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да включи тези позиции в един договор с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 



 

 (2). Услугата се извършва по начин, условия и периодичност, подробно описани в раздел 

V от настоящия договор и съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – 

Приложение №1, неразделна част от настоящия договор. 

 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие 3 

/три/ години или до изчерпване на стойността му по чл.3.(4) от настоящия договор, в 

зависимост от обстоятелството, настъпило първо. 

Чл. 3. Мястото на изпълнение на договора е територията на Пътническия център, с 

основна гара и граници на обособената позиция. 

 

 

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 

Чл.3.(1). Цените на километър с извънреден автобусен транспорт за превоз на пътници  са 

съгласно ценовата/ите оферта/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за съответната/те обособена/и позиция/и 

№№………, Приложение №3 от настоящия договор, както следва: 

1. За обособена позиция №……  

1.1. Цена на километър за превоз на пътници с извънреден транспорт при прекъснато 

влаково движение - за автобус до 25 места............. лв./км. без ДДС, включително празния 

пробег на автобусите, определен по следния начин: 

- при започване на трансбордирането – разстоянието от основната железопътна гара за 

съответната обособена позиция до пункта, от който ще започне трансбордирането; 

- за начало на трансбордирането се счита времето и мястото, определени в заявката за 

превоз; 

- след приключване на трансбордирането – разстоянието от крайната точка на 

трансбордирането до основната железопътна гара на съответната обособена позиция; 

- за приключване на трансбордирането се счита пристигането на автобуса в крайния 

пункт, определен в заявката за превоз. 

1.2. Цена на километър за превоз на пътници с извънреден транспорт при прекъснато 

влаково движение - за автобус с 50 места............. лв./км. без ДДС, включително празния пробег 

на автобусите, определен по следния начин: 

- при започване на трансбордирането – разстоянието от основната железопътна гара за 

съответната обособена позиция до пункта, от който ще започне трансбордирането; 

- за начало на трансбордирането се счита времето и мястото, определени в заявката за 

превоз; 

- след приключване на трансбордирането – разстоянието от крайната точка на 

трансбордирането до основната железопътна гара на съответната обособена позиция; 

- за приключване на трансбордирането се счита пристигането на автобуса в крайния 

пункт, определен в заявката за превоз. 

* Забележка: Изписват обособените позиции и цените за обособената/те 

позиция/и, които са  включени в договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

(2). Цената по чл. 3 от настоящия раздел на договора включва всички разходи по 

изпълнението на услугата, и не подлежи на промяна за целия срок на изпълнение на договора. 

(3). Месечната стойност на услугата по обособена позиция № ...  на територията, на която 

се извършва превозването на пътници, се формира на база цената на километър и изминат общ 

пробег, за действително извършена услуга в рамките на календарния месец, доказано с 



приемно-предавателен протокол /протоколи/, изготвен/и с подпис и печат от ръководителя на 

центъра и подписан/и от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържащ конкретна информация 

за извършения превоз по маршрути и километри и копие на пътния лист с надлежно попълнени 

всички реквизити, за всеки отделен курс, заверено с „Вярно с оригинала” и подпис на 

оправомощено лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4). Общата стойност на договора се формира въз основа на общата месечна стойност на 

услугата за целия му период на действие от три години. Общата стойност не може да надхвърля 

прогнозната стойност по съответната обособена позиция, посочена в обявлението за 

обществената поръчка в раздел II.2) Описание/обособени позиции, т. II.2.6) Прогнозна стойност 

за обществената поръчка, по обособени позиции, както следва: 

за обособена позиция №. . . . . – до ……….. лв. без ДДС,  

за обособена позиция № . . . – до ……….. лв. без ДДС, и т.н 

Общата стойност на договора е в размер до ……… лв.без ДДС, и представлява сбора от 

общите стойности по всяка обособена позиция.  

* Забележка: Изписват обособените позиции и цените за обособената/те 

позиция/и, които са  включени в договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 (5) Възложителят си запазва правото в рамките на общата стойност на договора да 

прехвърля парични средства от една обособена позиция в друга, когато договорът е сключен с 

един изпълнител за няколко обособени позиции. Това право не може да се използва за промяна 

на единичните цени на отделните обособени позиции. 

(6). Плащането се извършва, в лева по банков път, ежемесечно, отложено, в срок до 30 

дни, след извършването на услугата и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на 

необходимите документи. 

 

(7). Необходими документи за извършване на плащане: 

- фактура в оригинал, издадена на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: „БДЖ - Пътнически 

превози” ЕООД, София - 1080, ул. "Иван Вазов" №3 с МОЛ – инж. Христо Игнатов 

Иванов, с изписан № на обособената позиция и № на заявката за превоз. За всяка 

заявка за превоз се изготвя отделна фактура; 

- приемно – предавателен протокол, изготвен от съответния Пътнически център на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заверен с подпис и печат от Ръководителя на центъра и подписан 

от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За всяка заявка за превоз се изготвя отделен 

приемно – предавателен протокол; 

- копие на пътния лист с надлежно попълнени всички реквизити, за всеки отделен 

курс, заверено с "Вярно с оригинала" и подпис на оправомощено лице на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(8). Необходимите документи за извършване на плащането се представят в срок до 5 

работни дни след приключване на отчетния период /календарен месец/, на адрес, посочен в 

настоящия договор. При непредставяне в срок на посочения адрес, на цитираните документи, 

срокът за плащане се удължава с толкова дни, с колкото е закъсняло представянето на 

документите.  

 (9). Всяко плащане ще се извършва посредством банков превод по сметка на Изпълнителя 

в банка: …………., клон/офис: ………….., IBAN:  …………….., BIC: 

…………………………... При промяна на посочените данни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да 

уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от настъпване на обстоятелството на 

посочените в настоящия договор адреси са кореспонденция. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, плащането по сметката се счита за валидно извършено, 

а задължението за плащане в съответния размер – за погасено. 

 

 



IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.4.(1). Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на безусловна и 

неотменяема банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие 

на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или парична сума (депозит) по посочена от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сметка, по преценка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е в размер на ..................... лв., ( за 

об. поз. №№…. -…лв.), което представлява 5 % от общата стойност на договора без ДДС  

Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност 60 /шестдесет/ дни след изтичане на срока на 

договора. 

Когато гаранцията е под формата на паричен депозит същат се внася по банковата сметка 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД - „Банка: ЦКБ АД, IBAN BG 04 

СЕСВ 9790 33GI 3736 03, BIC СЕСВ BGSF. 

Чл.5.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 

Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения 

по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която 

съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение. 

(2). Когато гаранцията за изпълнение е банкова гаранция или застраховка, тя се усвоява от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез писмено уведомление до съответната банка или застраховател, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договора, без да е необходимо посочване на конкретни 

обстоятелства или представяне на доказателства. 

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи: 

1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание; 

2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 

несъстоятелност. 

(4). Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията 

за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси 

обезщетение в по-голям размер. 

(5). Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 

Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до десет дни да 

допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова 

гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от 

действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с 

изискванията на  Договора. 

 
Чл. 6. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение след изтичане срока 

на нейната валидност и приключване на изпълнението на Договора в пълен размер, ако липсват 

основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2). Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в  Договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

или упълномощено от него лице. 



(3). Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на 

спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията. 

(4). В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на депозит (парична сума), 

преведена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият се задължава да възстанови на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на гаранцията, намалена със сумите, усвоени по реда на  този договор  

60 /шестдесет/ дни след изтичане на срока на договора. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 7. 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. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

(1). да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията посочени в 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. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да: 

(1). организира движението по определените маршрути и да осигури в посочения от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пункт автобуси със съответния брой седящи места, в срока и по начина, 

посочен в този договор и да изпълнява заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ превози.  

(2). уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 5 работни дни от датата на сключване на 

настоящия договор за длъжностните лица ангажирани с изпълнението на услугите, предмет на 

договора. Оправомощените длъжностни лица се определят писмено - с посочване на три имена, 

длъжност, телефон за връзка, e-mail адрес. При промяна на информацията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 5 работни дни. 

(3). отговаря на заявките  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за превоз на посочените в Чл.30, ал 3 от 

договора контакти и да осигурява превоз по условията съгласно Техническата спецификация, 

неразделна част от договора, както и да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възможна 

забава, или невъзможност за изпълнение поради непреодолима сила или други причини. 

(4). осъществява услугите предмет на договора, като използва само изправни технически 

превозни средства, преминали успешно необходимите контролни прегледи. 

(5). Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочените в Чл.3.(7). документи за извършените 

превози в определения в договора срок. 

(6). Участникът се задължава да осигури хигиена, отопление, вентилация и приветлив вид 

на автобусите, с които ще извършва превозите, съгласно законовите изисквания и действащите 

стандарти в страната. 

(7). 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;  

(8). Предостави на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни от сключването на договор за 

подизпълнение /ако има такъв/ или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 



офертата подизпълнител, копие на договора или на допълнителното споразумение, заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.  

Чл. 10.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва услугата съгласно 

Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1 към настоящия договор и 

при следните условия: 

(2). При извънреден автобусен транспорт /възникване на непредвидени обстоятелства, 

довели до необходимост от извършване на трансбордиране на пътниците/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да осигури необходимия брой автобуси и места на посочените  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

пунктове за извозване на пътниците.  

(3). При възникване на аварийна ситуация с прекъснато влаково движение или аварирал 

влак и взето решение за обслужване на пътниците с алтернативен транспорт /автобуси/, 

дежурният „Диспечер пътнически превози, сменен” от съответното Регионално звено „ОУП” 

към „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, където е възникнала необходимостта, осъществява 

връзка по GSM с представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за уточняване на подробностите и незабавно 

подава заявка по образец, съгласно Техническата спецификация на посочения за контакти e-

mail: адрес. 

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава придвижването на автобусите до пункта, от който ще 

се вземат пътниците да бъде максимално бързо, съобразено със състоянието на използваните 

пътища и метеорологичните условия в момента, като съблюдава правилата за безопасност по 

пътищата. 

(5). При изпълнение на заявките за превоз, движението на автобусите като празен пробег 

се калкулира, както следва: 

1. при започване на трансбордирането – разстоянието от основната железопътна гара на 

съответната обособена позиция до пункта, от който ще започне трансбордирането, определен 

със заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. след приключване на трансбордирането – разстоянието от крайният пункт на 

трансбордирането,  определен със заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до основната железопътна гара 

на съответната обособена позиция. 

(6). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, водачите на автобусите да имат мобилен телефон за 

връзка с тях, когато в автобуса няма представител на „БДЖ-пътнически превози” ЕООД, и да 

предоставя телефонния номер на обслужващия персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

(1). 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; 

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, по всяко време, отчетна информация за 

изпълнението на услугата. 

(3). Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи копие на договор за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители или на допълнително споразумение 

за замяна на посочен в офертата подизпълнител. 

Чл. 12.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

(1). да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, 

предвидени в този Договор; 



(2). 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; 

(3). да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в 

Договора; 

(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; 

(5). да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно 

клаузите на  Договора; 

(6). да уведоми своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за броя на влаковете и участъците в 

които ще се извършва трансбордиране, чрез заявка по образец съгласно Техническата 

спецификация, подадена от дежурния „Диспечер пътнически превози, сменен” от съответното 

Регионално звено „ОУП”, на посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица за контакти.  

(7). да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 работни дни от датата на сключване на 

настоящия договор за длъжностните лица ангажирани с изпълнението на услугите, предмет на 

договора. Оправомощените длъжностни лица се определят писмено – с посочване на три имена, 

длъжност, телефон за връзка, e-mail адрес. При промяна на информацията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 

длъжен да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 5 работни дни. 

(8). Да заплати уговорената цена в размера, по начина и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

VI. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Чл. 13.(1). Услугата, предмет на този договор, се извършва в съответствие с условията и 

изисквания на „Закона за автомобилните превози”, „Закона за движението по пътищата”, 

Наредба №33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на 

Република България и „Наредба за условията и реда за събиране на такси за ползване на 

пътната инфраструктура по закона за пътищата”. 

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да променя графика на движение на 

автобусите, в зависимост от експлоатационните нужди. 

VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 14.(1). При констатирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ограничаване на договореното 

транспортно обслужване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

получи неустойка за неизпълнението, както следва: 

1. При изпратена заявка за превоз от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и последвал отказ от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи неустойка в размер на 50% 

/петдесет процента/ от стойността без ДДС на извършения превоз от заместващ превозвач, 

извършил  трансбордирането по конкретната заявка; 

2. При изпратена заявка за превоз от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и осигуряване на 

автобуси със закъснение от часа на явяване посочен в заявката за определения пункт от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи неустойка в размер на 10 % /десет 

процента/ от стойността на фактурата за конкретната заявка  без ДДС. При заявени повече от 1 

(един) автобус, за меродавно се счита времето на пристигане на последния автобус;  

3. При изпратена заявка за превоз от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и липса на отговор 

до 30 /тридесет минути/ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същото се счита като отказ от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи неустойката, 

определена в т.1.; 



4. При виновно неизпълнение на задълженията по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за всички вреди /претърпени загуби и 

пропуснати ползи/, надвишаващи размера на уговорените неустойки. 

5. При закъснение или некачествено изпълнение, при изпълнението на задължението 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за превоз на пътници по настоящия договор, същият дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на претърпените вреди, а при обществен превоз на 

пътници в областта на железопътния транспорт и наложените санкции за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

произтичащи от това закъснение. 

6. Ако в резултат от неизпълнение на задължение по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде заведен иск срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от трета страна или бъдат наложени 

финансови санкции от държавни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

всички претърпени от него вреди, разноски и/или разходи. 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % /десет 

процента/ от стойността на договора без ДДС в случай, че едностранно прекрати изпълнението 

на договора преди изтичане на неговия срок. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои и 

гаранцията за изпълнение на договора ведно с неустойката. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка в следните случаи: 

1. При извънредно ниски температури и/или тежки зимни условия; 

2. При неизпълнение на заявените превози, вследствие на пътно-транспортно 

произшествие, не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. При природни бедствия - земетресения , наводнения, пожари и др.; 

4. При отклоняване на автобусите по разпореждане на държавни органи. 

Чл. 17. (1). Дължимите неустойки се заплащат по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2). 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. 

Чл. 18. В случай на закъснение в плащане на извършените услуги, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва за всеки ден закъснение, 

но не повече от 10 % от неизпълнението. 

Чл. 19. Установяването на нарушенията по условията на договора се извършва с 

констативен протокол от служители на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, като протокола се 

връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВРА  

Чл. 20.(1). Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока на договора или с достигане на максимално допустимата 

стойност на Договора; 

2. 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;  

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

по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

4. при прекратяване на правата, произтичащи от лиценза на Изпълнителя по чл. 11 от 

Закона за автомобилните превози; 

5. при констатирани системни нарушения на клаузите на настоящия договор (повече 

от 3 нарушения с наложени санкции в рамките на 1 календарна година) или прекратяване на 



изпълнението на възложените превози, Възложителят има право да прекрати едностранно 

договора със 7-дневно предизвестие. 

(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 всяка от Страните. 

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие при прекратяване правата, 

произтичащи от лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – от деня на отнемането му. 

Чл. 21. 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. 

Чл. 22. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 

юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на 

прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания. 

Чл. 23. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги 

 

 

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.  

 

Дефинирани понятия и тълкуване  

 

Чл. 24.(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. 25. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва 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. 

 

Прехвърляне на права и задължения 

 

Чл. 26. 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 могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

 

Изменения 

 



Чл. 27. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

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

чл.116 от ЗОП. 

 

Непреодолима сила 

 

Чл. 28. (1). Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено 

от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това 

понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2). Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към 

момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3). Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е 

длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум 

понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до три дни от 

настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и 

възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи 

обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(4). Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с 

тях насрещни задължения се спира. 

 

Нищожност на отделни клаузи 

 

Чл. 29. 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.  

 

Уведомления 

 

Чл. 30.(1). Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват 

в писмена форма, както следва:  

(2). Фактури, приемно-предавателни протоколи, копия на пътни листа могат да се 

предават лично, чрез препоръчано писмо или по куриер. 

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

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….  

Тел.: …………………………………………. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

(3). Заявките за извършване на превози и отговорите на заявките се разменят чрез e-mail. 

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

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Тел.: …………………………………………. 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Тел.: …………………………………………. 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 



(4) За дата на уведомленията по чл.30.ал.(2) 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; 

 

(5) За дата на уведомленията по чл.30.ал.(3) се счита датата на изпращане по електронна 

поща.  

 

(6) 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 пет работни 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. 

 

Приложимо право 

 

Чл. 31. 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. 

 

Разрешаване на спорове 

 

Чл. 32. 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. 

 

 

Настоящият договор се състои от 11 /единадесет/ страници и се състави, подписа и 

подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

Приложения към  Договора: 

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

2. Техническо предложение/я на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   

3. Ценова/и оферта/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

4. Гаранция за изпълнение на договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

   

Христо Игнатов Иванов 

Управител на “БДЖ-Пътнически превози”ЕООД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


