Проект!

ДОГОВОР
за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт

Днес, ___.___.2015 г. в град Монтана между:
ОБЩИНА МОНТАНА с ЕИК 000320872 и адрес: гр. Монтана, ул. „Извора” №1,
представлявана от Златко Софрониев Живков – Кмет на община Монтана и Валерия
Филипова Андреева-Георгиева – Главен счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
_________________________________________________ със седалище и адрес на
управление: _____________________________________________, ЕИК _____________,
представлявано от _______________________________________, наричано по-долу
ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:
РАЗДЕЛ І
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ПРЕВОЗВАЧЪТ приема да извърши транспортното обслужване на населението по автобусна линия:
− ____________________________________________________________________
с час на тръгване от Монтана _____ и за Монтана _______ с автобус: ДК № __________,
марка _______________, модел ______________ и резервен автобус ДК № __________,
марка _______________, модел ______________
РАЗДЕЛ ІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 2. Да упражнява контрол върху ПРЕВОЗВАЧА за спазване на поетите задължения по настоящия договор, като от своя страна не допуска нелоялна конкуренция,
изразяваща се в извършване на автобусни превози от фирми, неотговарящи на изискванията на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 33 на МТИТС, неспазване на утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разписания и маршрути и др., които водят до неравнопоставеност превозвачите.
Чл. 3. Да поддържа в изправност пътната мрежа и съдейства за доброто й състояние на територията на Община Монтана през всички сезони. Да създава условия и
контрол за хигиената, качеството и безопасността на превозите.
Чл. 4. След подписване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да връчи съгласуваните маршрутни разписания по възложените на ПРЕВОЗВАЧА автобусни линии.
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати действието на настоящия договор
при констатирани нарушения от страна ПРЕВОЗВАЧА по него.
Чл. 6. При непокриване на отделни курсове в три последователни дни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно и да възложи превоза по автобусните линии на друг превозвач.
Чл. 7. При предоставяне на средства от МФ за субсидиране и компенсиране на
безплатни и по намалени цени пътувания на някои категории граждани, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да контролира пробега и разпределянето на средствата и в утвърдените от МФ срокове да превежда сумите на превозвачите.
РАЗДЕЛ ІІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕВОЗВАЧА
Чл. 8. Да притежава лиценз за извършване на превоз на пътници на територията
на Република България и/или лиценз за извършване на международен превоз на пътници – лиценз на Общността със списък или заверени копия към тях и други документи,
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които се изискват от ЗАП, Наредба № 33 от 1999 г. и Наредба № 2 от 2002 г. на
МТИТС.
1. Да осъществява превозите от свое име и на своя отговорност.
2. Да осигурява всички задължителни застраховки на пътниците, водачите и
МПС.
3. Да обозначава автобусите с маршрутни табели, разписания и ценоразписи в салона, отговарящи на изпълняваната автобусна линия.
4. Да има сключени договори за обслужване от официално обявените от общините автогари и автоспирки по изпълнявания маршрут.
Чл. 9. Да спазва утвърдените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ маршрутни разписания, приложени към настоящия договор.
Чл. 10. Да поддържа превозните средства в добро санитарно-хигиенно състояние,
с изправни отоплителни и охладителни системи и осветление в салона и при вратите.
Чл. 11. Редовно да подава опис-справка до 15 число на следващия месец за финансовите си резултати, въз основа на които да получава сумите от МФ за субсидиране
и компенсиране на безплатни и по намалени цени пътувания на някои категории граждани.
Чл. 12. Да извършва превоз с безплатни карти (или друг вид документи) на правоимащите, както да спазва определените с нормативни документи задължителни намаления на абонаментните карти.
Чл. 13. Да не извършва едностранни промени в организацията на превозите,
влошаващи тяхното качество и култура.
Чл. 14. Да спазва всички изисквания, свързани с безопасността на движението.
Чл. 15. Да не извършва неразрешени от компетентните органи превози.
Чл. 16. Да уведомява общината за всяка промяна на цените на билетите и картите.
Чл. 17. При отказ от изпълнение на договорената линия ПРЕВОЗВАЧЪТ е
длъжен най-малко един месец предварително да информира Общината.
Чл. 18. Да притежава всички изисквани документи за извършване на обществен
превоз на пътници, посочени в чл.40 от Наредба № 2/ 15.03.2002 г. на МТИТС.
Чл. 19. При смяна на автобуса вписан в чл.1 от настоящия договор ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да изпълнява договорената линия с автобус със същите или по-добри
показатели.
Забележка: Всички предложения (включително и цената на билетите), направени
от спечелилия кандидат в конкурса и нефигуриращи в настоящия проектодоговор
ще бъдат включени в него като задължения на ПРЕВОЗВАЧА.
РАЗДЕЛ ІV
КОНТРОЛ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява системен контрол по задълженията на
ПРЕВОЗВАЧА чрез органите на ИА „Автомобилна администрация” – Монтана и сектор Пътна полиция към РУ на МВР – Монтана, съгласно изискванията на Наредба №
33/1999 г., Наредба № 2/2002 г. на МТИТС, ЗАП и ЗДвП.
Чл. 21. При констатирани неизпълнения на задълженията по този договор ПРЕВОЗВАЧЪТ дължи неустойки както следва:
1. За пътуване без маршрутни табели, лоши хигиенни условия и неотоплен автобус – по 50 лв. за всеки констатиран случай.
2. За непокрит курс – 200 лв.
3. За неспазване на разписанието и неспиране по утвърдените спирки по маршрута – по 100 лв. за всяко нарушение.
4. За отклонение от маршрута на договорената автобусна линия – 200 лв.
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Чл. 22. При самоволно прекратяване или ограничаване на превозите (в три последователни дни), за които е сключен договорът, както и при промени без съгласието
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият прекратява настоящия договор едностранно.
Чл. 23. ПРЕВОЗВАЧЪТ се освобождава от неустойки по неизпълнение на условия по договора поради:
1. Природни бедствия и стихии, наводнения, земетресения, пожар, обилно заснежаване, поледица, гъста мъгла или при авария, породена от непреодолима сила.
2. Отклоняване на превозни средства по разпореждане на органите на държавната
власт или местната администрация.

ния.

РАЗДЕЛ V
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 24. Договорът се прекратява с изпълнение на поетите от страните задълже-

Чл. 25. Договорът може да бъде прекратен едностранно от изправната страна, с
15-дневно писмено предизвестие отправено до неизправната страна, в случаите на виновно неизпълнение на основните задължения по настоящия договор продължило повече от три дни.
РАЗДЕЛ VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 26. Страните по настоящия договор се съгласяват, че при възникване на обстоятелства, които те не са могли да предвидят към момента на сключване на договора
или към момента на изготвяне и съгласуване на разписанията към него, които могат да
повлияят отрицателно върху крайния резултат на договора, всяка от тях може да поиска
съответно адаптиране на договора. Страните се задължават да действат добросъвестно
и изключително в интерес на постигането на целите на договора.
Чл. 27. Спорове между страните по настоящия договор, включително и спор, породен или отнасящ се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване
на договора, се решават в съответствие със Закона за задълженията и договорите и
гражданското законодателство на Република България.
Чл. 28. Страните са задължени да опазват професионалните, служебни и търговски тайни на всяка от тях, станали им известни във връзка с изпълнението на договорните условия.
Чл. 29. Неразделна част от настоящия договор са маршрутните разписанията на
възложените превози, съгласно чл.26 ал.2 от Наредба № 2 / 15.03.2002 г. на МТИТС.
Чл. 30. Настоящият договор и разписанията към него се съставиха в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.
Чл. 31. Настоящият договор се сключи за срок 5 (пет) години и влиза в сила от
___.___.2015 г.
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ:
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(Златко Живков)
(Валерия Филипова)
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