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ДОГОВОР  

ЗА 

ПРЕВОЗ НА СЛУЖИТЕЛИ 
 

 

№ДД-29/01.12.2015 г. 

 

 

 

Днес, 01.12.2015 г., в Централна техническа база с. Соколово, между:  

 

 

1. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), при 

Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с идентификационен 

номер по ДДС: BG 831913661, с адрес гр. София, ул. „Московска” №3, чрез 

ЦЕНТРАЛНА ТЕХНИЧЕСКА БАЗА с. Соколово, община Дряново, област Габрово, с 

БУЛСТАТ 8319136610089, с идентификационен номер по ДДС: BG 831913661, 

представлявана от Румяна Иванова Русинова – Директор и Виолета Иванова Хайвазова – 

Началник-отдел ФДАПО, наричана по-долу и за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, 

 

и 

 

2. „АЛЕКС О’К” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. 

”Емилиян Станев” №6, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 

№74 – Автогара Юг, офис „Алекс О’К”, ЕИК: 104600641, тел.: 062/622 644, 0888/420 300, 

факс: 062/622 644, alexok@mail.bg, представлявано от Александър Бенев Нанков –– в 

качеството му на управител, наричано по-долу и за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” 

 

 

въз основа на проведена обществена поръчка, чрез публична покана, по реда на чл. 14, ал. 

4, т. 2, с предмет: „Транспортна услуга по превоз на служителите на Централна 

техническа база с. Соколово от местоживеене до месторабота и обратно по утвърдени 

два броя маршрути и разписание” и във връзка с чл. 101е от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), се сключи настоящият договор за следното: 

                        

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да извършва транспортна услуга по превоз на служителите от Централна 

техническа база с. Соколово от местоживеенето до месторабота им и обратно по 

утвърдени 2 (два) броя маршрути и разписания – Приложения №1 и №2 към настоящия 

договор, при условия подробно описани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласно 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява всеки работен ден следните 

маршрути - сутрин от местоживеене до месторабота и вечер от месторабота до 

местоживеене на служителите: 

 Маршрут №1: гр. Велико Търново – гр. Дебелец – с. Соколово и обратно – 

40 (четиридесет) километра; 

 Маршрут №2: гр. Габрово – гр. Дряново – с. Соколово и обратно – 62 

(шестдесет и два) километра. 
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II. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

 Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година, считано от 

01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. при осигурени финансови средства за 2016 г. 

 

IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да подновява в срока на действие на договора и да предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите документи, позволяващи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 

извършва услуги по превоз на пътници, съгласно приложимите нормативни документи, 

регламентиращи тази дейност; 

 2. при извършване на транспортните услуги да спазва нормативно установените 

предписания за превоз на пътници на територията на Република България; 

 3. да извършва транспортно обслужване по Заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всеки 

работен ден по договорените маршрути, дни и часове, съгласно утвърдените разписания, 

представляващи неразделна част от настоящия договор; 

 4. да осигурява технически изправни превозни средства в добро санитарно - 

техническо състояние, изправно осветление, отопление и климатизация; 

 5. да заменя в най-кратък срок превозните средства, повредили се по време на 

извършване на превоза в случай, че дефектът не може да се отстрани от водача; 

6. превозните средства по маршрут №1 да разполагат с минимален брой места 18 

(осемнадесет), а тези по маршрут №2 – с минимален брой места 7 (седем); 

7. да потвърди по факс или електронна поща получената Заявка. 

8. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 

оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок; 

9. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителя се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.  

10. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя за изпълнените от него 

работи.  

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва подизпълнител, без да е декларирал 

това в офертата си или използва подизпълнител, различен от този, посочен в офертата му. 

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получава ежемесечна Заявка по образец (Приложение №3 към настоящия 

договор) за необходимите транспортни услуги по факс или електронна поща; 

2. да получава уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените 

срокове и при договорените условия. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява транспортното обслужване, предмет на 

настоящия договор, в срок и при спазване на изискванията, заложени в същия; 

2. във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно 

качественото изпълнение на същия, без с това да пречи на оперативната дейност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители (когато е приложимо). 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация, свързана с 
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изпълнение на предмета на договора; 

2. ежемесечно да заявява необходимите транспортни услуги за следващия месец 

пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез изпращане на писмена Заявка по образец (Приложение №3 

към настоящия договор) по факс или  електронна поща; 

3. да изплаща уговореното в настоящия договор възнаграждение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените срокове и при договорените условия. 

 

V. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ 

 Чл. 7. Цената на услугата се определя съобразно Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в лева за километър и се формира на база изминатия пробег на 

превозното средство по договорените маршрути – сутрин от местоживеене до месторабота 

и вечер – от месторабота до местоживеене по единичната цена, която е 0,94 лв. 

(Деветдесет и четири ст.) без включен ДДС за километър. Посочената цена е еднаква за 

двата маршрута. Празен курс не се заплаща. 

 За маршрут №1 – 40 километра на ден 

 За маршрут №2 - 62 километра на ден 

 Чл. 8. (1) Изплащането на месечното възнаграждение се извършва през месеца, 

следващ месеца, в който е осъществена услугата, до 10 (десет) работни дни срещу 

представяне на оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Начинът на плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е по банков път, по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с платежно нареждане в български лева.  

(3) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

Банка ОББ АД 

IBAN: BG27UBBS80021020599240 

BIC: UBBSBGSF 

Титуляр по сметка: „АЛЕКС О’К” ЕООД. 

 

VI. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ 

 

 Чл. 9. При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията 

му по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 3% (три на 

сто) от неизпълнението, която се удържа от дължимото възнаграждение. 

Чл. 10. При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 

неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността договора, 

считано от деня на забавата, но не повече от 5 % (пет на сто). 

Чл. 11. За неточно изпълнение на поръчката, когато резултатът се отклонява от 

уговореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да намали възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

съразмерно на неточно изпълнената част от услугата. 

Чл. 12. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от услугата и по-нататъшното 

изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение 

в размер само за изпълнената част. 

Чл. 13. За претърпените вреди, във връзка с настоящия договор, изправната страна 

по него има право да търси по съдебен ред обезщетение, в съответствие с общите правила 

на гражданското законодателство. 

 

VІI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
 

 Чл. 14. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените 

вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на „непредвидени обстоятелства”. 

 Чл. 15. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е 

била в забава, тя не може да се позовава на „непредвидени обстоятелства”. 
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 Чл. 16. „Непредвидени обстоятелства” по смисъла на този договор са 

обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от 

действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при 

полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените 

условия. 

 Чл. 17. Страната, засегната от „непредвидени обстоятелства”, 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 двуседмичен 

срок от настъпването на непредвидените обстоятелства. При неуведомяване се дължи 

обезщетение за настъпилите от това вреди. 

 Чл. 18. Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на 

задълженията и свързаните с тях насрещни задължение се спира. 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл. 19. Настоящият договор се прекратява с изтичане срока на неговото действие. 

 Чл. 20. Договорът се прекратява преди изтичането срока на неговото действие:  

 1) едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неосигурени финансови средства за 2016 

г., с писмено предизвестие; 

 2) при достигане на обща сума на разходите за услугата, предмет на настоящия 

договор, в размер на 25000,00 лв. (Двадесет и пет хиляди лв.) без ДДС; 

 3) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

 4) едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на неизпълнение на договора от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с едномесечно писмено предизвестие.  

 5) едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови 

изтичащ в срока на действие на настоящия договор Лиценз за превоз на пътници съгласно 

Закона за автомобилните превози и Наредба №33 от 3 ноември 1999 г. за обществен 

превоз на пътници и товари на територията на Република България, с едномесечно 

писмено предизвестие. 

 

X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл. 21. Нито една от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и 

задълженията по настоящия договор без писменото съгласие на другата страна.  

Чл. 22. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по 

повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване с писмени споразумения, а при 

непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред компетентния съд. 

Чл. 23. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

Чл. 24. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и 

регистрирането му в деловодството на ЦТБ с. Соколово. 

Чл. 25. Неразделна част от договора са: 

- Техническо предложение и Ценово предложение от подадената оферта за участие 

в процедурата с вх. №1430/13.11.2015 г. от „АЛЕКС О’К” ЕООД гр. Велико Търново 

(ИЗПЪЛНИТЕЛ по настоящия договор); 

- разписание за специализиран транспорт по маршрут №1: гр. Велико Търново – гр. 

Дебелец – с. Соколово и обратно (Приложение №1); 

- разписание за специализиран транспорт по маршрут №2: гр. Габрово – гр. 

Дряново – с. Соколово и обратно (Приложение №2); 

- заявка за необходимите транспортни услуги (Приложение №3). 

Чл. 27. При подписването на договора се представиха следните документи, 

необходими за неговото сключване, а именно: 

- документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 



 5 

обстоятелства по чл. 47 ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

- декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два екземпляра, по един за всяка 

страна. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ:            

 

Директор ЦТБ:  /П/                                                 Управител:   /П/ 

     (Румяна Русинова)                               (Александър Нанков) 

                                               
 

 

Началник-отдел ФДАПО: /П/ 

                                               (Виолета Хайвазова) 

 


