
 

 

ДОГОВОР  

 

 Днес, ……………….. година, в град София между: 

 

 Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм 

(ДПБЛНА) с адрес: град София, ул. “Пиротска” № 117, БУЛСТАТ 131374577, 

представлявано от Директора доц. д-р Соня Тотева Женкова и Светослав Николов – 

Главен счетоводител, наричана в този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и…………………, със седалище и адрес на управление 

……………………………………………., ЕИК…………………., наричан по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ общо наричани СТРАНИ, на основание чл. 

194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след проведена процедура за 

възлагане на обществена поръчка събиране на оферти с обява по реда на Глава 26 от 

ЗОП, публикувана в профила на купувача на…………….г. и публикувана информация 

в Портала на обществените поръчки на АОП с ID № ……………..,  и утвърден от 

Възложителя протокол от ………….. на комисия за разглеждане и оценка на офертите и 

класиране на участниците в поръчката с предмет „Специализиран ежедневен превоз 

на  медицински и обслужващ персонал на Държавна психиатрична болница за 

лечение на наркомании и алкохолизъм по маршрут : пл.Руски паметник – 

болнична сграда в кв.Суходол по определен график за периода 01.01.2017 – 

31.12.2017г.” се сключи този договор: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 

обществена поръчка „Специализиран ежедневен превоз на  медицински и 

обслужващ персонал на Държавна психиатрична болница за лечение на 

наркомании и алкохолизъм по маршрут : пл.Руски паметник – болнична сграда в 

кв.Суходол по определен график за периода 01.01.2017– 31.12.2017г. 
           Чл. 2./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури превоза на 16 човека 

медицински и обслужващ персонал, спазвайки следния график по посочения в чл.1 от 

този договор маршрут:  

А/ За работни дни 

 07.30ч.  – пл. “Руски паметник” – болнична сграда в кв. “Суходол”; 

 08.00ч. - болнична сграда в кв. “Суходол” -  пл. “Руски паметник”; 

 13.00ч - пл. “Руски паметник” – болнична сграда в кв. “Суходол”; 

 13.30ч - болнична сграда в кв. “Суходол” -  пл. “Руски паметник”; 

 19.30ч. -пл. “Руски паметник” – болнична сграда в кв. “Суходол”; 

 20.00ч - болнична сграда в кв. “Суходол” -  пл. “Руски паметник”. 

 

Б/  За почивни  и празнични дни: 

 07.30ч - пл. “Руски паметник” – болнична сграда в кв. “Суходол”; 

 08.00ч - болнична сграда в кв. “Суходол” -  пл. “Руски паметник”; 

 19.30ч - пл. “Руски паметник” – болнична сграда в кв. “Суходол”; 

 20.00ч - болнична сграда в кв.”Суходол” -  пл. “Руски паметник”. 

 

Дължина на пробега -17 км в едната посока. 
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 2/  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право  едностранно да променя графика на движение 

без да надхвърля договорената дължина на пробега, като за това своевременно и 

предварително  уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да извърши превоза по трасето: 

Пл. “Руски паметник” -  ул. “Опълченска” –бул. “А. Стамболийски” – ул. 

“Суходолска”-  ул. “Бъдеще” -  ул. “Траян Танев” - болнична сграда в кв. “Суходол”. 

 

ІІ. ЦЕНИ, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 Чл.4. Цените  на предмета на договора са определени в приетата оферта и са 

както следва: цена за километър пробег по маршрут………….. /………………../ лв. без 

включен ДДС . Общата прогнозна стойност по сключения договор за целия период на 

действието му  - …………  /……………. .  / лв. без включен ДДС. 

 Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнената услуга на 

базата  на представен месечен отчет въз основа на  пътни листове,  издадена фактура и 

приемо-предавателен протокол за извършената услуга, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

 Чл.6. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  сума за извършената услуга  се превежда 

по посочена във фактурата  банкова сметка в срок до 20 /двадесет / работни дни от  

представяне на фактура – оригинал и приемо-предавателен протокол за извършената 

услуга, подписан от изпълнителя и възложителя.  

Чл.7. 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, които са приети по 

реда на чл.12. 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните 

дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка. 

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

качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи 

на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

3. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен 

в р. VІІІ от настоящия договор. 

4. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 

съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 

       Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове 

съгласно настоящия договор. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка 

предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна 

и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта. 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 
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настоящия договор. 

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата 

по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за 

изпълнение на договора. 

       Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен: 

1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, 

включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия 

договор. 

2. Да извършва превоза с превозно средство с не по-малко от 16 /шестнадесет/ места, 

което е техническо  изправно и е пуснато в движение съгласно нормативните 

изисквания. 

3. Да осъществява превоза с правоспособни водачи, отговарящи на изискванията към 

водачите за извършване на обществен превоз на пътници, съгласно чл. 18 от Наредба № 

33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на 

Република България. 

4. Да има всички задължителни застраховки, вкл. и застраховка  „Гражданска 

отговорност на превозвача.” 

5. Да осъществява изпълнението на обществената поръчка при спазване на всички 

нормативни изисквания  и предписания на компетентните органи по отношение на тази 

дейност. 

 6.Да представя в 5 /пет/ дневен срок от изтичане на месеца  отчет за направените 

курсове по дни. 

7. Да осигури точното изпълнение  на обществената поръчка без прекъсване. 

8. Да осигури карти за пътуващите лица по предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промяна 

на списъка на пътуващите, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да издава 

съответните карти. 

9. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

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

оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

 

           IV. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

            Чл.12. (1) Приемането на извършената работа по чл. 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 чл.12 (1) на двустранен протокол/акт или на друг документ. 

 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

           Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от 

настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 

............................. (....................................................................................) лева, 

(с думи) представляващи 3 (%) от неговата обща стойност, без ДДС. Гаранцията 

се предоставя в една от формите, предвидени чл. 111, ал. 5 от ЗОП. 

 

            (2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя 

трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в 

което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си 

по този договор. Банковата гаранция е със срок на валидност срока на договора, 

удължен с два месеца. При необходимост и писмено поискване от страна на 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да удължи срока на валидност на 

представената банкова гаранция до приемането на цялата работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от формата, 

под която е представена, при неточно изпълнение на задължения по договора от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която 

покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението. 

(5) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради 

виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от 

гаранцията се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и 

обезщетения при некачествено или ненавременно изпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранцията за добро изпълнение. 

(7) В случай че неизпълнението на задълженията по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да търси обезщетение по общия ред. 

            (8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в 

процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за 

решаване от компетентните органи. 

 

VІІ. СРОК НА ДОГОВОРА И ВЛИЗАНЕ В СИЛА 

 Чл.14.  Договорът се сключва за срок на изпълнение от 01 януари 2017 година 

до 31 декември 2017 година и влиза в сила от датата на подписването му. 

 

VІІI. НЕУСТОЙКИ 

Чл.15. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната 

страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на 

действащото българско законодателство.  

Чл.16. При пълно неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10(десет) на сто от цената на 

договора. 

 Чл.17 При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от 

стойността на договорената цена за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от тази 

стойност. 

Чл.18 При неизпълнение на конкретно задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, извън 

посочената забава по чл. 13, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка за 

неизпълнение в размер на 5 % от сумата по чл. 2 

 

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл.19. Договорът се прекратява: 

(1) С изтичане на срока, за който е сключен или с достигане на предвидената в чл.4 

стойност; 

(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

(3) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - 

с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

     (4) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 

е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 
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веднага след настъпване на обстоятелствата. 

     (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

а) в случай на прекъсване на изпълнението еднократно за  повече от 24 /двадесет и 

четири/ часа  или повече от 3 /три/ пъти в рамките на  един  /1/ месец, като   в този 

случай  времетраенето на прекъсването е без значение. 

 б) не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци; 

в) не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

г) използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

д) бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация. 

е) в случаите на чл. 118, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, както и при отнемане, прекратяване  или 

изтичане на лиценза за извършване на обществен превоз на пътници. 

      (6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едномесечно 

предизвестие , без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 

допълнителна  обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 

 взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора. 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.20. (1) Когато неизпълнението на този договор се дължи на възникването на 

непредвидено обстоятелство, изпълнението на задълженията по него на всяка от 

страните се спира за времето на действие на непредвиденото обстоятелство. 

(2) Непредвидени обстоятелства са обстоятелствата, 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.  

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този договор 

поради непредвидено обстоятелство, не носи отговорност. Същата е длъжна в срок до 

7 (седем) работни дни писмено да извести другата страна за непредвиденото 

обстоятелство и евентуалните последствия от него за изпълнението на този договор. В 

случай, че не изпрати такова известие, страната дължи обезщетение за щетите от това. 

Чл.21. (1) За целите на настоящия договор, уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

се извършва писмено по факс; ел. поща или с препоръчано писмо на адреса, посочен в 

настоящия договор.  

(2) За целите на настоящия договор, уведомяването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се 

извършва писмено по факс, ел. поща или с препоръчано писмо на адреса, посочен в 

настоящия договор.  

Чл.22. Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването или 

изпълнението на този договор, ще се решават от страните чрез преговори за постигане 

на споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът ще се отнася за 

разрешаване пред компетентния български съд по реда на Гражданско-процесуалния 

кодекс (ГПК). 

Чл.23. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и други приложими 

разпоредби от действащото българско законодателство. 
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Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, от 

които един за възложителя  и един за изпълнителя.  

 

Приложения към договора: 

1. Техническа спецификация на Възложителя; 

2. Техническо предложение на изпълнителя; 

3. Ценово предложение на изпълнителя; 

 

 

 

 

 ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

 …………………………   ………………………… 

 (доц.д-р С. Тотева,дм)         

 

 …………………………    

 (Светослав Николов)     

 

 


