
О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, 

Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51 
e-mail: kmet_krichim@abv.bg

     Приложение № 2 
към Решение № 37, 

взето с Протокол № 5 от 

04.02.2020 г. на ОбС - Кричим 

                                                                                                   ПРОЕКТ! 

ДОГОВОР  
№ ……………………/ ……………….. 2020 г. 

Днес, ……………… 2020 г., в гр. Кричим, между: 

1. ОБЩИНА КРИЧИМ, ЕИК (по БУЛСТАТ) 115244456, със седалище и адрес на 
управление: обл. Пловдив, общ. Кричим, гр. Кричим, п.к. 4220, пл. „Обединение” № 3, 
представлявана от Атанас Калчев – кмет и ……………. – ……………………, лице с 
правото на втори подпис, наричана за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 
и 
2. ............................................................................................................. със седалище и адрес на 
управление:.................................................................................................................., ЕИК 
................................ регистрирано ............................ в Търговския регистър към Агенция по 
вписванията, представлявано от....................................., наричано за краткост в договора 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и в изпълнение на утвърден Протокол за избор на 
изпълнител от …..............2020 г. на кмета на община Кричим за определяне на изпълнител  
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен 
превоз на пътници по линиите от Областната, Републиканската и Общинската 
транспортната схема от квотата на община Кричим“, както и на основание чл. 19, ал. 
2 от Закона за автомобилните превози, и чл.16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за 
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 
превози на пътници с автобуси, издадена от Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, в съответствие с нормите на Регламент /ЕО/ 
1370 / 2007 г. на Европейския парламент и на Съвета относно обществените услуги за 
пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт, 

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

ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ 
Определения и правила за тълкуване, които се прилагат за целия Договор: 
Транспортна задача: маршрутен пробег в километри, възложен на Превозвача за 
определен период от време и/или Линии, и детайлизиран по Маршрутни разписания. 
Изключително право: Право, упълномощаващо оператор на обществена услуга да 
извършва определени обществени услуги за пътнически превоз по конкретен маршрут или 
мрежа в рамките на Община Кричим, като се изключва всеки друг такъв оператор. 
Курс: движението на едно превозно средство в едната посока по маршрута на линията от 
начална до крайна спирка. 
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Линия: автобусна линия от Областната, Републиканската и Общинската транспортната 
схема от квотата на община Кричим, която съдържа задължително наименование, начална и 
крайна точка. 
Маршрутен пробег: броят на реално изминатите километри от възложената транспортна 
задача -  /действително изминат пробег по разписание от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнени 
превози в края на всяко тримесечие/. 
Маршрутно разписание: планирано време на движение на превозните средства от 
Линията при всяко тръгване от начален пункт, спиране на всяка спирка и пристигане на 
крайна точка. Маршрутното разписание задължително съдържа: наименование на Линията, 
спирките по маршрута, времето на тръгване/пристигане и началните/крайните пунктове. 
Превозвач: Операторът на обществената услуга по смисъла на Регламент (ЕО) № 
1370/2007, на когото, по силата на настоящия договор, са вменени задължения за 
извършване на обществена услуга. 
Превозни документи: са всички редовни превозни документи за обществен превоз на 
пътници, издадени при условията на действащото законодателство. 
Пътникокилометър: Мерната единица, която измерва превозването на един пътник на 
разстояние един километър. 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема в качеството му/им на 
Превозвач/и да извършва/т обществен превоз на пътници по маршрут и разписания по 
автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми от 
квотата на Община Кричим, и съгласно клаузите и приложенията, представляващи 
неразделна част от този договор, както следва: 

А. Областна транспортна схема /квота на Община Кричим/ 
Кричим – Пловдив /през Перущица/ - 32.3 км.:
От Кричим – 05,45;  06,40;  06,45;  07,45;  08,45;  09,45;  10,45;  11,45;  12,45;  13,45;  

14,45;  15,45;  16,45;  17,45;  18,45;  19,45 и 20,45. 
От Пловдив – 06,45;  07,45;  08,45;  09,45;  10,45;  11,45;  12,45;  13,45;  14,45;  15,45;  

16,45; 17,40; 17,45; 18,45; 19,45; 20,45; 21,45.
Курсовете се изпълняват ежедневно. 
Кричим – Пловдив /през Стамболийски/ - 34.5 км.:
От Кричим – 06,30;  09,05;  11,25;  13,40;  16,05;  18,25. 
От Пловдив – 07,55;  10,10;  12,35;  14,55;  17,10;  19,35. 
Курсовете се изпълняват ежедневно. 

 Б.- Републиканска транспортна схема (квота на Община Кричим) 
Кричим – Пещера – 28км.:
От Кричим – 11,30. 
От Пещера – 13,30. 
Курсовете се изпълняват ежедневно. 
Кричим – Жребичко – 18км.:
От Кричим – 08,00 и 18,10. 
От Жребичко – 08,30 и 18,40. 
Курсовете се изпълняват ежедневно. 
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Пазарджик –Кричим – 28,5 км.:
От Кричим – 08,10;  и 13,10. 
От Пазарджик – 09,15; и 14,15. 
Курсовете се изпълняват ежедневно. 
В. Общинска транспортна схема /градска линия/ /квота на Община Кричим/ 
Стадиона – Ж.П. спирка Кричим – 4 км.:
От Стадиона – 05,18 и 20,33. 
От Ж.П. спирка Кричим – 05,45 и 21,00. 
Курсовете се изпълняват ежедневно. 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с 
Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение,  
съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и 
представляващи неразделна част от него. 
Чл. 3. Веднага след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението 
му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 
изпълнението на Договора. (оставя се, ако е приложимо)

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. 
Чл. 5. Мястото на изпълнение на Договора е, съгласно утвърдените маршрутни разписания 

на отделните автобусни линии. 

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ субсидира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/Превозвача за извършени разходи 
за пътнически превози по вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и 
компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания по автомобилния транспорт, 
съгласно Част Четвърта от НАРЕДБА 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 7.07.2015 г., изм., бр. 53 от 4.07.2017 г.             
(2) Средствата за субсидиране на превозите се предоставят по реда на горецитираната 
наредба и до размера, определен в държавния бюджет за тази цел, при спазване на 
приоритетите за разходване на бюджетните средства, определени със Закона за държавния 
бюджет за съответната година.  
(3) Плащането ще се осъществява след постъпване на средствата от републиканския 
бюджет по бюджета на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Община 
Кричим справка с данни на хартиен носител и по електронен път по образец – приложение 
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№ 4, към чл. 12, ал. 1 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 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 (обн., ДВ, бр. 51 
от 07.07.2015г.) най-късно до 7-мо число на месеца, следващ отчетния период и съдържат 
обобщена информация за периода от началото на годината до края на изминалия месец с 
натрупване.
(4) Плащането ще се извършва след постъпване на средствата от републиканския бюджет 
по бюджета на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ПРЕВОЗВАЧА на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на справки за извършения през отчетния период маршрутен пробег и 
други отчетни данни съгласно ал. 3. 
Чл. 7. (1) Цената на билета от началния до крайния пункт по маршрута за маршрутните 
линии от Областната, Републиканската и Общинската транспортната схема е, както следва: 
1. Автобусна линия Кричим – Пловдив /през Перущица/ - ............ (………………словом) 
лева без ДДС и …………………………(словом…………….) с включен ДДС. 
2. Автобусна линия Кричим – Пловдив /през Стамболийски/ - …..... (………………словом) 
лева без ДДС и …………………………(словом…………….) с включен ДДС. 
3. Автобусна линия Кричим – Пещера - ……............ (………………словом………) лева без 
ДДС и …………………………(словом…………….) с включен ДДС. 
4. Автобусна линия Кричим – Жребичко - ……............ (………………словом………) лева 
без ДДС и …………………………(словом…………….) с включен ДДС. 
5. Автобусна линия Пазарджик – Кричим - ……............ (………………словом………) лева 
без ДДС и …………………………(словом…………….) с включен ДДС. 
6. Автобусна линия Стадиона – Ж.П.Гара Кричим - …........... (………………словом………) 
лева без ДДС и …………………………(словом…………….) с включен ДДС. 
(2) Предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстъпки при издаване на карти за ползване на 
обществен превоз от физически лица по автобусните линии от Областната, 
Републиканската и Общинската транспортната схема, са както следва: 
1. Автобусна линия Кричим – Пловдив /през Перущица/ - ............% (………………словом)  
2. Автобусна линия Кричим – Пловдив /през Стамболийски/ - …....% (………………словом)  
3. Автобусна линия Кричим – Пещера - ……...........% (………………словом………)  
4. Автобусна линия Кричим – Жребичко - ……...........% (………………словом………)  
5. Автобусна линия Пазарджик – Кричим - ……............% (………………словом………)  
6. Автобусна линия Стадиона – Ж.П.Гара Кричим - …...........% (………………словом…) 
Чл. 8. (1) Стойността на договора се определя съгласно предвидените субсидии от 
Републиканския бюджет, разпределени по реда установен в 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 
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 (обн., ДВ, бр. 51 от 07.07.2015г.), но не повече от  21 227,50 лева 
(двадесет и една хиляди двеста двадесет и седем лева и петдесет стотинки), без 
включен ДДС за целия срок на договора.  
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(3) Субсидиите ще се изплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ПРЕВОЗВАЧА по банков път, след 
представяне на информацията по чл. 6, ал. 3 и 4 и след определяне от община Кричим 
размера на месечната субсидия на базата на предоставената от Изпълнителя Справка с 
данни по чл. 12, ал. 1 като разлика между отчетения нетен финансов ефект и 
предоставените до този период субсидии. В 30-дневен срок от определянето на размера на 
месечната субсидия община Кричим превежда по банкова сметка на Изпълнителя 
полагащата се за отчетния месец субсидия до изчерпване на разполагаемата сума.  
(4) Субсидиите за пътнически превози се предоставят на превозвачите до размер, който не 
превишава сумата, съответстваща на нетния финансов ефект от изпълнението на 
задължението за обществените услуги и се определя по реда на Глава Втора, част Четвърта 
от Наредба 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 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. 
(5) Нетният финансов ефект се определя като резултат от разходите, извършени във връзка 
със задължението за извършване на обществената услуга, наложено от компетентен орган, 
намалено с всякакви положителни финансови резултати, реализирани в рамките на 
мрежата, експлоатирана от превозвача, намалени с тарифните приходи или всякакви други 
постъпления, реализирани при изпълнение на въпросното задължение за извършване на 
обществена услуга, увеличена с разумна печалба, която не може да бъде повече от 5 на сто 
от обшия размер на преките и съответната част от непреките разходи за дейността по 
предоставяне на субсидирани пътнически превозни услуги. При определянето на нетния 
финансов ефект се отчитат и предоставените средства за компенсиране от Наредбата.  
(6) Приходите от продажба на билети остават за Изпълнителя. Възложителят не предвижда 
изплащане на други суми на Изпълнителя/Превозвача, с изключение на случаите, когато се 
предвиждат плащания от републиканския бюджет по реда на 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 
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 (обн., ДВ, бр. 51 от 07.07.2015г.).   
Чл. 9. (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. 
Чл. 9а. (1) Когато за частта от Услугите, които се изпълняват от подизпълнител, 
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част 
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от Услугите за съответния период, заедно с искане за плащане на тази част пряко на 
подизпълнителя. (оставя се, ако е приложимо)
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за 
плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със 
становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(оставя се, ако е приложимо)
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване 
на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и 
заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 10 (десет) дни от 
подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да 
извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до 
момента на отстраняване на причината за отказа. (оставя се, ако е приложимо)

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Гаранция за изпълнение 
Чл. 10. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3%  (три процента) от Стойността на 
Договора без ДДС, а именно 636,83 (шестстотин тридесет и шест лева и осемдесет и три 
стотинки) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на 
изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. 
Чл. 11. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 
приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на 
Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 
(седем) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението. 
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 
условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 
спазване на изискванията на чл. 12 от Договора; и/или; 
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 13 от Договора; и/или 
3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора.
Чл. 12. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
Банка: „ЦКБ“ АД, клон Пловдив, България 
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG 28 CECB 9790 3366 9757 00.
Чл. 13. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - 
гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че 
е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за 
задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор; 
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2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) 
дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на 
банковата гаранция се удължава или се издава нова.  
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 14. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна 
полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като 
трето ползващо се лице (бенефициер) и, която трябва да отговаря на следните изисквания: 
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора.  
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за 
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 
(тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане 
на Услугите 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 чл. 8 от 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 или чрез изпращане на писмено уведомление до 
застрахователя. 
(3) Гаранцията или съответната част от нея 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. 
Чл. 16. 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.  
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, 
в следните случаи:
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1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 3 (три)
дни след датата на подписването му и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това 
основание;  
2. 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;  
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност. 
Чл. 18. 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. 
Чл. 19. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) 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 чл. 10 от Договора. 
Общи условия относно Гаранцията за изпълнение  
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията 
за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 21. 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. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 6 – 9 от договора; 
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. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените 
срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията към него; 
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 пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 
39 от Договора;   
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5. да изпълнява Услугата с превозните средства, декларирани в Техническото му 
предложение – Приложение №2; 
6. да не извършва едностранни промени по възложеното маршрутно разписание; 
7. да организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална 
продължителност на работния ден /смяна/, междудневната и междуседмичната почивка и 
прекъсванията в периодите на управление съгласно Закона за автомобилните превози; 
8. да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им 
здравословно състояние; 
9. да организира проверките на техническото състояние на автомобилите; 
10. да осигурява необходимите билети и абонаментни карти, съгласно Наредбата за реда за 
условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа. 
11. да осъществява превоза по автобусната линия срещу документ за платена превозна цена 
/билет/ или абонаментни карти, издадени от него. Да осъществява контрол върху водача, да 
не допуска превоз без платена превозна цена. 
12. да съблюдава да бъдат спазвани всички изисквания свързани с безопасността на 
движението от неговите водачи на превозните средства; 
13. да подържа валидни застраховки гражданска отговорност и застраховка Злополука на 
пътници в средствата за обществен превоз в съответствие с Кодекса на застраховането и 
подзаконовите нормативни актове. 
14. да не преотстъпва изпълнението на възложените разписания на други превозвачи; 
15. да допуска контролните органи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за оказване на ежедневен контрол 
върху редовността на пътните листове, заверки върху кочаните с билети и протоколи. 
16. да не допуска извършване на превози с: технически-неизправни МПС; МПС в лош 
санитарно-хигиенен вътрешен и външен вид; МПС без осигурено отопление при 
температура под +10 градуса, без осигурена климатична инсталация, без указателни 
маршрутни табели на превозното средство, съгласно изискванията на чл. 41 от Наредба 2 от 
2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 
обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили; 
17. Да не допуска извършването на превоз по автобусните линии под формата на случаен 
или специализиран превоз, както и да не извършва неразрешени от компетентните органи 
превози; 
18. да обезпечава замяната на повредените на път превозни средства с изправни такива, в 
съответствие с Техническото си предложение – Приложение № 2 към настоящия договор; 
19. Да води разделно счетоводство и отчетност на разходите и приходите.  
19.1. Превозвачът се задължава да води аналитична счетоводна отчетност за всеки отделен 
вид дейност, която извършва, за всяка изпълнявана линия от утвърдените транспортни 
схеми на Община Кричим, за всеки дял на активите и за постоянните разходи, 
съответстващи на всяка от дейностите/линиите, които извършва/изпълнява. Аналитичната 
счетоводна отчетност за всеки отделен вид дейност трябва да отговаря на условията по чл. 
58, ал. 2 от Наредбата по § 4, ал. 3 от Заключителните разпоредби на ЗАП.  
19.2. Разходите за дейността по предоставяне на ОПП, възложен по силата на Договора, 
включват:  
19.2.1. Променливите разходи по предоставяне на ОПП, които са следните: Разходи за 
материали и суровини за Превозните средства, използвани за ОПП, възложен по силата на 
Договора; Гориво и смазочни материали; Резервни части и материали за техническа 
поддръжка; Електроенергия, изразходвана от превозните средства;  
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19.2.2. Постоянните разходи по предоставяне на ОПП, които са следните:  
19.2.2.1. Разходи за материали: Инструменти; Работно, специално и униформено облекло; 
Топлоенергия и електроенергия;   
19.2.2.2. Разходи за външни услуги, които не водят до капитализиране: Ремонт; 
Съобщителни услуги; Нает транспорт; Охрана; Застраховки;  
19.2.2.3. Разходи за персонал: Заплати; Осигуровки;  
19.2.2.4. Разходи за амортизация на активите, ползвани за изпълнение на задълженията по 
Договора;   
19.2.2.5. Други оперативни разходи: Разходи за командировки;   
19.2.3. Част от постоянните разходи за управление, при условие, че осъществява дейност 
извън обхвата на ОПП, определена като общият размер на постоянните разходи за 
управление на звеното се умножи по съотношението между нетните приходи от продажби 
от дейността по предоставяне на ОПП, възложен по силата на Договора, и всички нетни 
приходи от продажби за всички дейности, представени в Отчета за приходите и разходите 
или Отчета за всеобхватния доход, които включват:  
19.2.3.1. Разходи за материали;  
19.2.3.2. Разходи за външни услуги;  
19.2.3.3. Разходи за персонал - технически и административен персонал: Заплати, без 
разходите по член 19.3.; Осигуровки.  
19.3. Към разходите за дейността по предоставяне на ОПП, възложен по силата на 
Договора, 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.  
19.4. Приходите от дейността по изпълнение на ОПП, възложен по силата на Договора, 
включват:  
19.4.1. Приходи от продажба на превозни документи;  
19.4.2. Други приходи, генерирани във връзка с изпълнението на ОПП, включително от 
реклама, наеми на помещения, продажба на материали, продажба на дълготрайни 
материални активи;  
19.4.3. Компенсация за намалените приходи от прилагането на ценови облекчения за 
обществени пътнически превози, предвидени в нормативните актове за определени 
категории пътници;  
19.4.4. Средства за субсидиране на превозвача по вътрешноградски и междуселищни 
пътнически превози и компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания по 
автомобилния транспорт. 
20. Обществения превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми да се извършва с 
автобуси, които отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в Наредба 
№ Н-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност 
на пътните превозни средства 
21. Да не допуска извършването на превоз по автобусни линии без валиден договор с 
Възложителя и/или без валидно маршрутно разписание; 
21. Да постави на видно за пътниците място таблица с цените на билетите за пътуване; 
22. Да осигури безпрепятствен достъп в автобусите на хора с увреждания, придружени 
от кучета водачи; 
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23. Да не допуска превоз на правостоящи пътници по междуселищни и междуобщински 
линии при пътувания на разстояние над 30 километра. 
24. Да разполага със собствена или наета база за сервизно обслужване с необходими 
технически средства за обслужване и ремонт на автопарка и предпътен технически преглед, 
необходима за изпълнение на договора. 
25. Да разполага със собствена или наета гаражна площ, необходима за изпълнение на 
поръчката, като гаражната площ не може да бъде по-малка от: общия брой на предложените 
автобуси, умножена по 50 м2 за моторни превозни средства за превоз на пътници за класове 
– I, IІ; ІІI и 25 м2 за всички останали моторни превозни средства за превоз на пътници. 
26. Да изпълнява превозите в съответствие със специфичните изисквания на Наредба № 
2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министъра на 
транспорта и Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на 
територията на Република България, издадена от Министъра на транспорта, като 
обществената поръчка следва да се изпълнява със следните класове автобуси: 

- за междуселищни линии от Областната, Републиканската и Общинска транспортна 
схема с еднопосочна дължина до 30 км - всички класове автобуси.  

- за междуселищни линии от Областната, Републиканската и Общинска транспортна 
схема с еднопосочна дължина над 30 км - с класове IІ; ІІI и В, при наличие на 
багажно отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън.   

- за градски основни линии от Общинска транспортна схема - автобуси с класове I, II 
и А. 

27. Автобусите, с които ще се осъществява услугата трябва да са включени към лиценза 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на превоз на пътници на територията на Р. България, 
Удостоверения за МПС за обществен превоз на пътници или лиценз на Общността; 
28. В работни дни автобусите, с които осъществява услугата по линиите Кричим – 
Пловдив /през Перущица/, Пловдив – Кричим /през Перущица/, Пловдив – Кричим /през 
Стамболийски/ и Кричим – Пловдив /през Стамболийски/, част от Областната транспортна 
схема, поради големия пътникопоток, да бъдат с над 40 седящи места, без мястото на 
водача. 
29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осъществява превозите с правоспособни водачи, 
отговарящи на изискванията на чл. 2 – чл. 4 от Наредба № 41 от 04.08.2008 г. за условията и 
реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари 
и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, 
издадена от Министъра на транспорта и които трябва да: 
а) имат сключени трудови договори с участника; 
б) притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС; 
в) не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер по Наказателният 
кодекс или не са лишени по съдебен или административен ред от правото да управляват 
моторно превозно средство; 
г) отговарят на изискванията за професионална квалификация по смисъла на чл. 7б, ал. 
1 от Закона за автомобилните превози и да притежават валидна Карта за квалификация на 
водача на МПС; 
д) да са психологически годни по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона 
за движението по пътищата и да притежават валидно Удостоверение за психологична 
годност на водача на МПС за превоз на пътници; 
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е) Минималната възраст на водачите, осъществяващи превоз на пътници, да бъде 
съобразена с изискванията на чл. 87 от Закона за автомобилните превози и чл. 151, ал.1, т.9 
от Закона за движението по пътищата. 
30. Да превозва всички групи пътници, включително и тези, които пътуват безплатно или 
по намалени цени, определени със Закон, наредба, ПМС и др. 
31. До 7-мо число на месеца следващ отчетния месец, да представя/т на Възложителят или 
упълномощеното от него лице, Справка с данни на хартиен носител и по електронен път по 
образец 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 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. 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да изисква и да получава Услугите в уговорения срок, количество и качество; 
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. при констатиране на несрочно, некачествено, непълно изпълнение или изпълнение в 
нарушение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 23 от настоящия договор, да 
изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ незабавно да предприеме действия по отстраняване на 
неизпълнението; 
4. да не приеме изпълнените услуги, в случай, че те не съответстват на Договора или на 
приложенията към него. 
5. Да променя временно маршрутите и разписанията във връзка с възникнали аварии, 
ремонти, строителни работи и др.  
6. Да актуализира транспортната схема по реда, предвиден в действащото законодателство.  

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период, когато отговаря на 
договореното, по реда и при условията на този Договор; 
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ компенсациите 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 пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 
40 от Договора; 
5. 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; 
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6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно 
клаузите на чл. 15 от Договора; 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Чл. 26. Предаването на изпълнението на Услугите за всеки отделен период се документира 
с представяне на Опис-сметка и Справка в Община Кричим за действително изминат 
пробег по разписание от Възложителя за изпълнени превози, която се подписва от 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по 
един за всяка от Страните.  
Чл. 27. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат 
констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението 
до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното или в 
случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат 
отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора или резултатът от изпълнението 
става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с 
подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок 
до 10 (десет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 4 от Договора. В случай, 
че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в 
окончателния Приемо-предавателен протокол и се пристъпва към налагане на санкция, 
съгласно чл. 28 – 32 от Договора. 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 28. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.1 % (нула цяло и един на сто) от 
Цената  за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет на сто) от Стойността на Договора. 
Чл. 29. (1) За всяко констатирано лошо или неточно или частично изпълнение на отделна 
дейност или неизпълнение на задължение по настоящия договор или при отклонение от 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация и/или 
Маршрутните разписания, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 10 % (десет на 
сто) от определената компенсация/субсидия за съответния месец за автобусната линия, 
предмет на настоящия договор; 
(2) В случай на констатирано неизпълнение на задължението по чл. 23, т. 28 от настоящия 
договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 500 лева, при повторно 
неизпълнение на задължението по чл. 23, т. 28, неустойката е в размер на 1000 лв., при 
нарушение за трети път на задължението по чл. 23, т. 28, неустойката е в размер на 2000 лв.   
(3) В случай на констатирано системно (повече от три пъти) лошо или неточно или 
некачествено изпълнение на услугата/задълженията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освен налагането 
на неустойка за всяко нарушение има право да задържи гаранцията за изпълнение и да 
прекрати договора. 
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Чл. 30. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, 
виновната Страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от Стойността на 
Договора. 
Чл. 31. 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. 32. 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. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 33. (1) Този Договор се прекратява: 
1. с изтичане на Срока на Договора или с достигане на максимално допустимата Стойност 
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 5 (пет) дни от настъпване 
на невъзможността;  
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. 34. 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. 35. 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. 36. 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;  



О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, 

Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51 
e-mail: kmet_krichim@abv.bg

Стр. 15 от 19

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, 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. 
Чл. 37. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.  

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 38. (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. 39. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители – 
(оставя се, ако е приложимо)] 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, съгласно Приложение № 10 към 
чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност  

Чл. 40. (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: 
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1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор 
от която и да е от Страните; 
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, всички негови поделения, 
контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него 
физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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. 41. 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. 

Авторски права 

Чл. 42. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право 
и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви 
други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на 
Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха 
принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не 
притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на 
Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата 
функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито 
права са нарушени. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски 
права от страна на трети лица в срок до 3 (три) дни от узнаването им. В случай, че трети 
лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и 
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понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на 
трети лица. 

Прехвърляне на права и задължения 

Чл. 43. 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 (оставя се, ако е приложимо)] могат да 
бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

Изменения 

Чл. 44. 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. 45. (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 
3 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. 46. 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. 47. (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. 
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(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: Община Кричим, гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, п.к. 4220  
Тел.: …………………………………………. 
Факс: ………………………………………… 
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: …………………………………………. 

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 5 (пет) дни от 
вписването ѝ в съответния регистър. 

Приложимо право 

Чл. 48. 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. 49. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 
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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. 50. Този Договор се състои от [… (…)] страници и е изготвен и подписан в три 
еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Приложения: 
Чл. 51. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация и Маршрутни разписания; 
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение; 
Приложение № 5 – Документи по чл. 67, ал. 6 по ЗОП. 
Приложение № 6 – Декларация-Списък на правоспособните водачи, които ще изпълняват  
поръчката. 
Приложение № 7 - Декларация-списък на моторните превозни средства, с които участникът 
разполага за изпълнение предмета на поръчката. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………………                         ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………….. 
АТАНАС КАЛЧЕВ 
Кмет на Община Кричим 

Съгласували: 
Главен счетоводител бюджетен:…………………  

 /Мария Гичева/  

Юрисконсулт:…………………………  
/ ……………… /


