ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Силистра
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Т.А.Т.” ООД
ПРЕДМЕТ: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска,
областна и републиканска транспортни схеми на община Силистра“ по обособена позиция № 2,
включваща линии:
1. Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 5 – Силистра – Калипетрово (ж. п. гара)
2. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Варна – Силистра, МР № 19201
ДОГОВОР
№ 2016 -055- У
Днес, 20.09.2016 г., в гр. Силистра, между
1. ОБЩИНА СИЛИСТРА, с административен адрес на управление: гр. Силистра, ул. „Симеон
Велики“ № 33, БУЛСТАТ: 000565537, представлявана от д-р Юлиян Найденов Найденов – Кмет
на Община Силистра и Анелия Петрова Василева – н-к отдел „СК” и Главен счетоводител при
Община Силистра, от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и от друга страна,
2. „Т.А.Т.” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Тутракан, ул. Силистра № 54, с
ЕИК/БУЛСТАТ 118550419, представлявано от Пламен Николов Николов, в качеството му на
Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
се сключи настоящият договор за извършване на транспортни услуги при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва обществен превоз
на пътници по Обособена позиция № 2 с автобусни линии: № 5 – Силистра – Калипетрово (ж. п.
гара) от утвърдената Общинска транспортна схема и Варна – Силистра, МР № 19201 от
утвърдената Републиканска транспортна схема, с маршрутни разписания, посочени в
Техническо задание – Приложение № 1 към този договор, в съответствие с офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложения № 2 и № 3 към настоящия договор, и при спазване на
нормативните изисквания за дейността.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. Срокът на изпълнение на поръчката е 60 (шестдесет) месеца, считано от 01.10.2016г.
Чл. 3. В случай, че до изтичане срока на настоящия договор не е открита нова процедура по
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни
линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми на община
Силистра“ или не е избран участник за съответната позиция, договорът запазва действието си
при същите условия до сключването на нов договор, но за не повече от 1 (една) година.
ІІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 4. (1) Общата стойност за изпълнението на услугата, предмет на договора, е 119 746.00 (сто
и деветнадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест) лева, без включен ДДС.
(2) Цената на билета, определена за превоз от началния до крайния пункт, е:
• За автобусна линия № 5 – Силистра – Калипетрово (ж. п. гара) – 0.67 лв. (нула лева,
шестдесет и седем стотинки) без ДДС или 0.80 лв. (нула лева, осемдесет стотинки) с
ДДС.
• За автобусна линия Варна – Силистра, МР № 19201 – 8.29 лв. (осем лева, двадесет и девет
стотинки) без ДДС или 9.95 лв. (девет лева, деветдесет и пет стотинки) с ДДС.
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Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ компенсира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените разходи за превоз
на лицата по чл. 19, т. 1 – 7 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 от 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 07.07.2015 г.) (Наредбата).
(2) Средствата по ал. 1 представляват компенсация за обществена услуга за извършен
обществен пътнически превоз по смисъла на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически
превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и
(ЕИО) № 1107/70 на Съвета, и се предоставят при спазване на условията и реда на същия
регламент и действащата нормативна уредба в страната, до размера, определен със Закона за
държавния бюджет за съответната година.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получава ежемесечно компенсация от централния бюджет чрез
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразно действително изминатия пробег по разписание за изпълнени
превози, след постъпване на средствата от централния бюджет по бюджета на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Община Силистра справки (описсметки).
(4) За автобусна линия № 5 – Силистра – Калипетрово (ж. п. гара) в настоящия договор,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ компенсира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за издадените абонаментни карти на лицата
по чл. 19, т. 5 и 6 от Наредбата (учащи и лица, получаващи пенсия) ежемесечно, съобразно
представени опис-сметки за броя на издадените карти, справка за изминатия пробег и
дължимата сума до определените в Наредбата месечни размери за компенсиране на всяка една
карта, за срока на договора.
Чл. 6. (1) Изплащането на уговорената стойност по договора, под формата на компенсация, ще
се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път ежемесечно, след получаване на средствата от
централния бюджет и представяне на справка (опис-сметка) от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно
изискванията на Наредбата.
(2) Дължимото възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща чрез банков превод по следната
банковa сметкa на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка
BIC
(Информацията е заличена на осн. чл.2 от ЗЗЛД)
IBAN
(3) При промяна на банковата сметка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. В случай, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се счита, че плащанията са надлежно
извършени.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава от пътниците цената на билета, определена за
превоз от началната до крайната спирка на съответната автобусна линия и цената на
абонаментните карти за превоз на учащи и лица, получаващи пенсия, за автобусна линия № 5 –
Силистра – Калипетрово (ж. п. гара).
Чл. 8. Цените на билетите по настоящия договор, определени за превоз от началния до крайния
пункт на маршрутите, както и цената на абонаментните карти за учащи и лица, получаващи
пенсия, са съгласно приетото Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3,
неразделна част от договора.
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ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да следи лично или чрез контролните органи изпълнението на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора и при установени нарушения да налага санкциите, предвидени в
договора или да сезира контролните органи по Закона за автомобилните превози;
2. при възникнала необходимост да прави промени в маршрутните разписания по линиите, по
надлежния ред.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да компенсира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с раздел IIІ от настоящия договор, съгласно
Наредбата, след представяне на справка (опис-сметка).
2. да не поставя условия пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на безплатни или по намалени
цени превози, освен регламентираните по нормативен ред.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да спазва утвърдените маршрутни разписания, посочени в Техническо задание – Приложение
№ 1, което е неразделна част от настоящия договор, както и действащите нормативни
изисквания за дейността;
2. да спазва всички изисквания, свързани с безопасността на движението;
3. да има сключени договори с правоспособни водачи и друг персонал за осигуряване на
нормална и безопасна експлоатация на наличните автобуси;
4. да организира труда на водачите като спазва нормативно установената максимална
продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната почивка,
съгласно Закона за автомобилните превози;
5. да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им
здравословно състояние;
6. да организира проверката на техническото състояние на автобусите преди излизане от гаража;
7. да осигурява всички задължителни застраховки на пътниците и водачите;
8. да спазва нормативните санитарно-хигиенни изисквания за превоз на пътници по отношение
на отопление и вентилация на салона за пътници, съобразно сезона;
9. да осигурява комфорт на пътниците в превозното средство – тиха музика, обявяване на видно
място на разписанията, оповестяване на спирките и др.;
10. да осигурява необходимите билети и карти, издадени по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г.
за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и на
Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, осигурява тяхната
предварителна продажба и не допуска превоз на пътници без документ за платена цена (билет,
карта);
11. да изпълнява превоза с автобусите, с които е участвал в процедурата и предвидените
резервни или с други такива, но не с по-ниска „Екологична категория” (Евро) от тях, като при
настъпване на промени е длъжен да уведоми писмено в 14-дневен срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да
представи копия на свидетелството за регистрация на МПС и на валидно удостоверение за
техническа изправност на ППС част І, буква А;
12. да поддържа екологичните и техническите качества на автобусите за целия срок на договора,
като при възникване на технически или друг проблем своевременно да осигурява резервно
превозно средство за извършване на транспортната услуга;
13. да изпълнява транспортната услуга с изправни превозни средства, отговарящи на
изискванията на Наредба № Н-32 / 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на
техническата изправност на пътните превозни средства, издадена от Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията;
14. да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежемесечно, най-късно до 7-о число на месеца, следващ
отчетния месец:
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а) справка за действително изминатия пробег по възложените разписания за съответния месец;
б) опис-сметка/и за броя и вида на издадените превозни документи (билети, карти) за
съответния месец;
15. да спазва курсовете по линия № 5 – Силистра – Калипетрово (ж. п. гара) за изпълнение с
автобуси за превоз на трудноподвижни лица, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
16. да не извършва едностранни промени в организацията на превозите, влошаващи тяхното
качество;
17. да не преотстъпва извършването на превозите на друга фирма;
18. да не извършва неразрешени от компетентните органи превози;
19. при извършване на превози по междуселищни автобусни линии задължително да се
използват автогарите и спирките, посочени в маршрутните разписания;
20. да притежава за срока на договора валиден лиценз за превоз на пътници на територията на
Република България (лиценз на Общността);
21. да поддържа валидни застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите за
автобусите, които ще бъдат ангажирани за изпълнение на поръчката и застраховка „Злополука
на пътниците” в средствата за обществен превоз, в съответствие с Кодекса за застраховането и
подзаконовите нормативни актове;
22. да допуска контролните органи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за упражняване на контрол върху
редовността на пътните листове, маршрутните разписания, превозните документи (билети,
карти) и др.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи изключителни права върху осъществяването на обществен превоз на пътници по
определените в настоящия договор автобусни линии, което изключва възможността други
транспортни оператори да предоставят услуги по тези линии;
2. на продажба на билети;
3. да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упоменатото в настоящия договор възнаграждение, под
формата на компенсации.
VІ. ГАРАНЦИЯ
Чл. 11. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 987.30 лева, представляващи 5
% от стойността по чл. 4, ал. 1 на настоящия договор без ДДС, като се представя в една от
следните форми:
1. парична сума, преведена по сметка на Община Силистра: Банка: (Информацията е заличена
на осн. чл.2 от ЗЗЛД) или
2. оригинал на банкова гаранция.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранцията за изпълнение преди подписването на договора.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам определя формата на гаранцията за изпълнение – парична сума,
внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или банкова гаранция.
Чл. 12. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция,
тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да бъде със срок на валидност, не по-кратък от 30 (тридесет) дни след
изтичане срока за изпълнение на договора.
Чл. 13. Гаранцията за изпълнение на договора ще се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като
обезщетение за вреди, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поради неизпълнение на задълженията
по договора.
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща в срок до 30 (тридесет) работни дни гаранцията за
изпълнение, след като са изпълнени следните условия:
1. окончателното изпълнение на дейностите по договора;
2. отправено писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в което се посочва датата на сключване и
предмета на договора, сумата на гаранцията и банкова сметка, по която да бъде възстановена
гаранцията (при парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ).
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VІІ. НЕУСТОЙКИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА
Чл. 15. (1) Контролът по изпълнение на настоящия договор се осъществява от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него лица.
(2) При отсъствие на превозното средство от линия, се съставя констативен протокол.
(3) При констатиране на неспазване на маршрутно разписание, закъсняване или изпреварване на
часа, определен за пристигане на съответната спирка по маршрута, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се
налага неустойка в размер на 200 (двеста) лева за всяко констатирано нарушение.
(4) При прекратяване на договора по реда на чл. 17, ал. 2, т. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 5000 (пет хиляди) лева.
Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира нарушенията на договореностите или задълженията
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор чрез съставяне на констативен протокол, подписан от
двете страни. При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов представител да подпише
протокола, същият се подписва от свидетел – служител на друга институция с контролни
функции или гражданин.
(2) 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 уговорената неустойка по чл. 15.
(3) 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.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка в следните случаи:
1. при неосигуряване на снегопочистване и опесъчаване на маршрутите от уличната и
общинската пътна мрежа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. при неизпълнение на транспортната задача, 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 органите на Министерството на
отбраната, Министерството на вътрешните работи и Гражданска защита.
VIIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане срока на договора;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, с предизвестие от 6 (шест)
месеца;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие:
1. при прекратяване на правата, произтичащи от лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. при откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. при констатирани системни нарушения на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 10, ал. 1
от настоящия договор (повече от 3 /три/ нарушения с наложени санкции в рамките на 1 /една/
календарна година) или прекратяване на изпълнението на възложените превози;
4. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си.
Чл. 18. В случаите на несъгласие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от изменение на маршрутно/и
разписание/я по чл. 9, ал. 1, т. 2 от настоящия договор, изразено в писмена форма или
неявяването му в срок до 5 (пет) работни дни от изпращане на писмена покана от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за подписване на допълнително споразумение към договора, с което да се
възложи/ат измененото/ите маршрутно/и разписание/я, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
прекрати договора едностранно, без предизвестие.
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ІХ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 19. Страните по настоящия договор за обществена поръчка нямат право да го изменят,
освен по изключение, на основание чл. 43, ал. 2 от отм. ЗОП.
Чл. 20. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за
другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл. 21. Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна на
посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от
настъпване на промяната.
Чл. 22. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не
води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 23. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на
договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или
прекратяване, по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на
такова – спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република
България по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 24. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Настоящият договор се изготви в три еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Неразделна част от настоящия договор са:
Техническо задание – Приложение № 1;
Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2;
Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3;
Маршрутни разписания.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

………………………………
Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

........……………………….
Пламен Николов
Управител на „Т.А.Т.”ООД

Началник-отдел „СК” и гл. счетоводител:............................
Анелия Василева
Съгласували:
1. Мирослав Калинов - Директор дирекция ,,Финанси”:………………………
2. Мирослав Тодоров – Зам. Кмет „Финанси и икономика”: …………………
3. Николай Николов – Директор дирекция „Правна”: ......................................
(Информацията е заличена на осн. чл.2 от ЗЗЛД)
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