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Д О Г О В О Р 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен превоз на 

пътници по междуселищните автобусни линии от утвърдената Общинска 

транспортна схема, квота на Община Две могили” 

 
 

Днес, 09.05.2016 г. в гр. Две могили между: 
ОБЩИНА  ДВЕ МОГИЛИ, област Русе, със седалище и адрес на управление: гр.Две 
могили, бул. «България» № 84, прогласена с Указ № 2295 от 1978г., обн.ДВ 101/1978г, 
БУЛСТАТ 000530529, представлявана от БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ – кмет на 
Община Две могили, ЕГН 6505185328, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,  

и 
2 ЕТ “ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВ” със седалище и адрес на управление гр. Две могили, ул. 

„Дружба” № 64а с ЕИК117512508 представлявано от Евгений Богомилов Николаев в качеството 
на "ИЗПЪЛНИТЕЛ",  
В съответствие с резултатите от проведената процедура за възлагане на обществена поръчка и 
съгласно Решение № 480 oт 22.04.2016 г. на Кмета на Община Две могили за определяне на 
изпълнител и на основание чл. 41 от ЗОП и във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните 
превози се сключи настоящия договор, с който страните се споразумяха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК. 
Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва обществен превоз 
на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема, 
квота на Община Две могили  с маршрутни разписания /МР/, посочени в Техническата 
спецификация към документацията, които са неразделна част от настоящия договор, в 
съответствие със заданието за обществена поръчка, офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при спазване 
на нормативните изисквания за дейността. 
(2) Срокът на изпълнение на договора е 60 (шестдесет месеца) месеца или 5 години, считано от 
датата на подписването му. 
 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва обществен превоз на пътници с автобуси съгласно Приложение 
№ 1. 

II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 
Чл.2. (1).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ компенсира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършени разходи както 

следва:  
Компенсации от Държавния бюджет за извършени безплатни и по намалени цени пътувания на 
определени категории пътници, по реда и при условията на 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.Средствата за 
компенсиране на пътуванията с ценови облекчения се предоставят до размера , определен в 
държавния бюджет за тази цел, при спазване на приоритетите за разходване на бюджетни 
средства.  

(2) Плащането ще се осъществи след постъпване на средствата от републиканския 
бюджет по бюджета на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
справки/списъци/ за извършения през отчетния период пробег и за броя на издадените превозни 
документи по категории правоимащи. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на Възложителя справки /списъци/ по ал. 2 в срок до 10- 
то число на месеца за предходния месец. 



Чл. 4. (1) Общата цена за единично пътуване по всички направления е в размер на 219.584  лева 
без ДДС или 263.50 лева с вкл. ДДС. 
(2) Цената на еднопосочен билет е както следва: 

  Цена без ДДС на 
билета за 
единично 
пътуване 

Цена с ДДС на 
билета за 
единично 
пътуване 

Автогара Русе - юг Разклон Тръстеник 2.083 лева  2.50 лева 
Автогара Русе  Две могили 2.50 лева 3.00 лева 
Автогара Русе  Батишница  3.333 лева  4.00 лева 
Автогара Русе  Бъзовец 4.167 лева 5.00 лева 
Автогара Русе  Чилнов 4.167 лева 5.00 лева 
Автогара Русе  Баниска 4.167 лева 5.00 лева 
Автогара Русе  Помен 5.00 лева 6.00 лева 
Автогара Русе  Могилино 5.00 лева 6.00 лева 
Автогара Русе  Пепелина 3.75 лева 4.50 лева 
Автогара Русе  Широково 4.167 лева 5.00 лева 
Автогара Русе  Острица 4.167 лева 5.00 лева 
Автогара Русе  К. Върбовка 4.583 лева 5.50 лева 
Автогара Русе  Кацелово 4.583 лева 5.50 лева 
Помен Могилино 1.667 лева 2.00 лева 
Помен Баниска 1.667 лева 2.00 лева 
Помен Чилнов 2.083 лева 2.50 лева 
Помен Бъзовец 2.50 лева 3.00 лева 
Помен Батишница  2.50 лева 3.00 лева 
Помен Две могили 3.333 лева 4.00 лева 
Помен Разклон Тръстеник 3.75 лева 4.50 лева 
Могилино Баниска 1.667 лева 2.00 лева 
Могилино Чилнов 2.083 лева  2.50 лева 
Могилино Бъзовец 2.50 лева 3.00 лева 
Могилино Батишница  2.50 лева 3.00 лева 
Могилино Две могили 3.333 лева  4.00 лева 
Могилино Разклон Тръстеник 3.75 лева 4.50 лева 
Баниска Чилнов 1.667 лева 2.00 лева 
Баниска Бъзовец 1.667 лева 2.00 лева 
Баниска Батишница  2.50 лева 3.00 лева 
Баниска Две могили 3.333 лева  4.00 лева 
Баниска Разклон Тръстеник 3.75 лева 4.50 лева 
Чилнов Бъзовец 1.667 лева 2.00 лева 
Чилнов Батишница  2.083 лева  2.50 лева 
Чилнов Две могили 3.333 лева  4.00 лева 
Чилнов Разклон Тръстеник 3.75 лева 4.50 лева 
Бъзовец Батишница  1.667 лева 2.00 лева 
Бъзовец Две могили 2.50 лева 3.00 лева 
Бъзовец Разклон Тръстеник 2.917 лева 3.50 лева 
Батишница Две могили 2.083 лева  2.50 лева 
Батишница Разклон Тръстеник 2.50 лева 3.00 лева 
Две могили  Батишница 2.083 лева  2.50 лева 
Две могили Разклон Тръстеник 2.083 лева  2.50 лева 
Кацелово Разклон Тръстеник 3.75 лева 4.50 лева 
Кацелово Две могили 3.333 лева   4.00 лева 
Кацелово Пепелина 3.333 лева   4.00 лева 



Кацелово Широково 2.917 лева 3.50 лева 
Кацелово Острица 2.50 лева 3.00 лева 
Кацелово Чилнов 3.333 лева   4.00 лева 
Кацелово К.Върбовка 1.667 лева 2.00 лева 
К. Върбовка Разклон Тръстеник 3.75 лева 4.50 лева 
К. Върбовка Две могили 3.333 лева   4.00 лева 
К. Върбовка Пепелина 2.917 лева 3.50 лева 
К. Върбовка Широково 2.083 лева  2.50 лева 
К. Върбовка Острица 1.667 лева 2.00 лева 
К. Върбовка Чилнов 3.333 лева   4.00 лева 
Чилнов Разклон Тръстеник 3.75 лева 4.50 лева 
Чилнов Две могили 3.333 лева   4.00 лева 
Чилнов Пепелина 1.667 лева 2.00 лева 
Чилнов Широково 1.667 лева 2.00 лева 
Чилнов Острица 1.667 лева 2.00 лева 
Острица Разклон Тръстеник 3.333 лева   4.00 лева 
Острица Две могили 2.50 лева 3.00 лева 
Острица Пепелина 2.50 лева 3.00 лева 
Острица Широково 1.667 лева 2.00 лева 
Широково Разклон Тръстеник 2.917 лева 3.50 лева 
Широково Две могили 2.50 лева 3.00 лева 
Широково Пепелина 1.667 лева 2.00 лева 
Пепелина Разклон Тръстеник 2.50 лева 3.00 лева 
Пепелина Две могили 1.667 лева 2.00 лева 
Две могили Обретеник 2.083 лева  2.50 лева 
Две могили Е.Йосиф 2.50 лева 3.00 лева 
Две могили Г.Абланово 3.333 лева   4.00 лева 
Две могили Батин 3.333 лева   4.00 лева 
Обретеник Е.Йосиф 1.667 лева 2.00 лева 
Обретеник Г.Абланово 2.50 лева 3.00 лева 
Обретеник Батин 2.50 лева 3.00 лева 
Е. Йосиф Г.Абланово 1.667 лева 2.00 лева 
Е. Йосиф Батин 2.50 лева 3.00 лева 
Г. Абланово Батин 1.667 лева 2.00 лева 
ОБЩА ЦЕНА  219.584 лева 263.50 лева 

 
Чл. 5. Цените по настоящият договор не подлежат на промяна за срока на договора освен 

в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП. 
Чл. 6 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/ подизпълнителите за 
изпълнените от тях работи. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще компенсира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до размера на средствата, 

отпуснати от Централния бюджет и от бюджета на Община Две могили, на основание Решения 
на Общински Две могили. 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да поставя условия пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
извършване на безплатни или с намалени цени пътувания, освен регламентираните в настоящият 
договор и нормативно предвидените. 

Чл.9. При възникнала необходимост, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави промени в 
маршрутното разписание по линията, по надлежния ред. 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да осъществява контрол /чрез свои 
служители и/или чрез сезиране на контролните органи и/или чрез предоставени му от 



Изпълнителя код и парола за достъп в реално време до Глобално-позиционираща система- GPS/ 
по изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора и при установени нарушения 
да налага санкциите, предвидени в договора или да сезира контролните органи по ЗАвтП. 

Чл. 11. (1) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен   да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-
дневен срок от сключения договор.  
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за извършените 
плащания по сключения/ те договор/ за подизпълнение.  

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен : 

 1.да спазва утвърденото маршрутно разписание, посочено в Техническата спецификация 
към документацията, което е неразделна част от настоящия договор, изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предложената ценова оферта, както и нормативните изисквания за дейността; 
 2.За целия срок на договора да поддържа валидни застраховки „Гражданска отговорност” 
за посочените пътни превозни средства.  
 3. Да спазва всички изисквания, свързани с безопасността на движението; 
 4. Да има сключени договори с правоспособни водачи и друг персонал за осигуряване на 
нормална и безопасна експлоатация на наличните автобуси при изпълнение предмета на 
договора; 
 5. Да организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална 
продължителност на работния ден /смяна/, междудневната и междуседмичната почивка съгласно 
Регламент(ео) №561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за 
хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния 
транспорт, за изменение на Регламенти(ЕИО) №3821/85 и(ЕО) №2135/98 на 
Съвета и за отмяна на Регламент(ЕИО) №3820/85 на Съвета и Закона за автомобилните превози; 
 6. Да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им 
здравословно състояние; 
 7. Да организира проверката на техническото състояние на автомобилите преди излизане 
от гаража; 
 8. Да осигурява всички задължителни застраховки на пътниците и водачите; 
 9. Да спазват нормативните санитарно- хигиенни изисквания за превоз на пътници по 
отношение на отопление и вентилация на салона за пътници съобразно сезона. 
 10. Да осигуряват комфорт на пътниците в превозното средство- тиха музика, поставяне 
на табели за начална и крайна спирка, обявяване на видно място на разписанията; 
 11. Да осигурява необходимите билети, съобразно офертата си, осигурява тяхната 
предварителна продажба и не допуска превоз на пътници без документ за платена цена  

12. Да обяви на видно място в автобуси, билетни каси или друго видно място в Автогара, 
цени на билети за съответните групи пътници, по линиите от сключения с Възложителя договор; 

13. Да изпълнява превоза с автобусите, с които е участвал в процедурата и предвидените 
резервни или с други такива, с класове II, III или B, като при настъпване на промени е длъжен да 
уведоми в 14- дневен срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причините, налагащи промяната на автобусите и 
представи копия на регистрационния талон, удостоверение за техническа изправност, 
застрахователни полици „Гражданска отговорност" и „Злополука на пътниците" на превозните 
средства по сключени задължителни застраховки на ППС, протокол от извършен периодичен 
преглед за техническата изправност на ППС, карта за допълнителни проверки на превозни 
средства за превоз на пътници, удостоверение за обществен превоз на пътници, издадено за 
новото превозно средство, с което ще се осъществява превоза. 

14. Да поддържа екологичните и техническите качества на автобуса за целия срок на 
договора, като при възникване на технически или друг проблем своевременно осигурява 
резервно превозно средство за извършване на транспортната услуга. 

15. Да изпълнява транспортната услуга с изправни превозни средства, отговарящи на 
изискванията на Наредба № Н-32/16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на 
техническата изправност на пътните превозни средства на МТИТС. 

16. Да не преотстъпва обслужването на линията на други превозвачи. 



17. Да представя на Възложителя до 11 -то число на всеки месец подробен опис-справка 
за: 

а/ действително изминатия пробег по възложените разписания за съответния месец; 
б/ броя и вида на издадените превозни документи през съответния месец; 
18. Да не извършва едностранни промени в организацията на превозите. 
19. Да не извършва неразрешени от компетентните органи превози. 
20. При изтичане на срока на Лиценза да предприеме съответните действия за 

подновяването му и да го представи на Възложителя в 14-дневен срок от издаването му. 
21. Да спазва действащите нормативни актове, включително и решения на Общински 

съвет Две могили, приети след сключване на договора.. 
Чл.13 При извършване превозите по междуселищните автобусни линии задължително да 

се използват автогарите и автоспирките, посочени в маршрутното разписание. 
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разполага със собствена или наета база на 

територията на град Две могили. Гаражната площ не може да бъде по-малка от площта 
заемана от общият брой на автобуси предложени от участника. /50 кв. м - на автобус; за 
съчленени авотбуси по 65 кв.м. на автобус/. 

 
VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
           Чл. 15. (1) Приемането на извършената работа по т. 1 се извършва от определени от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 
(2) Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по 
ал. 1  на двустранен протокол/акт или на друг документ. 
(3). Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя. 

 
VII. ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА 
ПО ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ. 

Чл.16. 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 трябва да възстанови на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички претърпени от него вреди, разноски и/или разходи. 
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.17. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. С изтичане срока на действие на договора или с изчерпване на неговата стойност, което от 
двете настъпи по рано.; 
2.По взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
3.При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора; 
4.При констатирани системни нарушения на клаузите на настоящия договор /повече от 3 
нарушения с наложени санкции за едно и също по вид нарушение/ или прекратяване на 
изпълнението на възложените превози. 
5.използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, 
който е различен от този, посочен в офертата му; 
6.При други, предвидени в законодателството основания. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора едностранно без предизвестие: 
1. При прекратяване правата, произтичащи от лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
2. При открито производство по ликвидация или несъстоятелност на превозвача. 
3. По силата на актове на компетентни държавни органи. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора със седемдневно предизвестие: 
1. В случаите на несъгласие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с изменението на 

маршрутното разписание. 
2. При непокриване на повече от 20% от заложените по маршрутното разписание курсове 

за деня, както и при непокриване на отделни курсове в три последователни дни; 
3. При самоволно напускане на превоза, за който е сключен договора, както и при 

преотстъпване на линията; 


