
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Б И Б ТРАНС“ ЕООД, гр. Велико Търново
ПРЕДМЕТ: „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и 
разписания по тях от републиканската, областна и общинска транспортни схеми - 
квота Община Велико Търново“, обособени в девет позиции:

Позиция № 6: Автобусни линии Велико Търново - Керека № 4101 и 4102 и Велико 
Търново - Габрово № 4102 и № 4103

ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка за услуги
на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Днес, .................... (:......2020 г., в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” 
№ 2, с код по Регистър БУЛСТАТ: 000133634 и номер по ЗДДС: BG000133634, 
представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет на Общината, наричан за краткост 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева -  Главен счетоводител Община Велико Търново и 
отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в 
публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,
и
2. „Б и Б ТРАНС“ ЕООД, гр. Велико Търново, наричан/а/о за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Златарски“ № 5, вх. Г, ет. 2, ап. 5, тел: 
0895 528603, e-mail: b.ivanov@mail.dir.bg, ЕИК: 104645871, представлявано от Билян Иванов, 
в качеството му на управител, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“);

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) във връзка с 
чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП и [посочват се наименование, номер и дата на акта на 
възложителя за избор на изпълнител'] на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ 
на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по 
утвърдени линии и разписания по тях от републиканската, областна и общинска 
транспортни схеми - квота Община Велико Търново“, обособени в девет позиции: 
Позиция № 6: Автобусни линии Велико Търново - Керека № 4101 и 4102 и Велико Търново - 
Габрово № 4102 и № 4103

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, при 
условията на този Договор, услуги по обществен превоз на пътници по утвърдени линии и 
разписания по тях от републиканската, областна и общинска транспортни схеми - квота 
Община Велико Търново, обслужвани с автобуси, описани в Техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора, наричани за краткост „Услугите“.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва обществен превоз на пътници по 
утвърдени линии и маршрутни разписания по тях, в съответствие с Техническата
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спецификация, офертата на Изпълнителя и при спазване на действащото законодателство за 
изпълнението на дейността.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изпълнява Услугите по позицията - целогодишно, в 
съответствие със зададените за позицията линии, маршрути, брой курсове, дължина на 
курс, общ дневен и общ годишен пробег, както и другите посочени от Възложителя 
изисквания.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие е 
Техническата спецификация, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
съответната позиция, както и нормативните изисквания, уреждащи обществения превоз на 
пътници е автобусен превоз и всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е приложен списък на 
ППС, с които ще се осъществяват Услугите по позицията и Таблица е цени на билетите до 
междинните автобусни спирки {за междуселищните линии), неразделна част от договора.

Чл.2. В срок до пет (словом: пет) дни от датата на сключване на Договора, но най- 
късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, 
посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, {ако е приложимо) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 
изпълнението на Договора в срок до пет (словом: пет) дни от настъпване на съответното 
обстоятелство.

II. СРОК НА ДОГОВОРА . СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.З. Договорът влиза в сила на дата, на която е подписан от Страните и е със срок на 
действие 5 (пет) години.

Чл.4. Мястото на изпълнение на Договора е територията, съобразно предмета на 
договора.

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл.5.(1). Изпълнителят се задължава да извършва обществения превоз на пътници 
съгласно одобрените от Възложителя разписание и маршрут по цена за всяка линия от 
обособената позиция, както следва:

- Тарифна ставка на пътнико-километър (пкм) по линия от общинска 
транспортна схема, включена в предмета на съответната позиция:

- цена за пътникокилометър (тарифна ставка за пкм) за линия Велико Тьрново- 
Керека - 0,100 лева без ДДС, или 0,120 лева е ДДС

- цена за пътникокилометър (тарифна ставка за пкм) за линия Велико Търново - 
Габрово - 0,102 лева без ДДС, или 0,122 лева с ДДС

- Цена за абонаментните карти за пътуване на категории граждани - съгласно 
Приложение 6 „Цени на абонаментни карти“,
съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за позицията, неразделна част от 
договора.

(2). В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение 
на Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката и за 
неговите подизпълнители {ако е приложимо).

(3). Компенсацията на цените на абонаментни карти за пътуване на категории 
граждани се регламентират със закон или с акт на Министерския съвет при условията на 
законодателството, което регламентира условията за извършване на безплатните и по
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намалени цени пътувания и реда за предоставяне на средства от държавния бюджет за 
компенсиране на стойността им.

(4).Стойността на Договора е обвързана единствено и само с изплащаните субсидии и 
компенсации, предоставени от централния бюджет.

(5).Плащането на стойностите по ал. 4 ще се извършва съгласно условията и реда за 
предоставянето им, посочен в Наредбата 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, приета с ПМС № 
163 от 29.03.2015 г., обн., ДВ бр. 51 от 07.07.2015 г.

(6).Средствата се предоставят до размера, определен в държавния бюджет за тази цел, 
при спазване приоритетите за разходване на бюджетни средства, определени със закона за 
държавния бюджет за съответната година. Срещу извършената транспортна услуга се 
предвижда Изпълнителят да получава средства за:

1. Субсидиране на основните градски линии и за междуселищни линии от 
общинската транспортна схема, които фигурират в ежегодно определения Списък на 
междуселищните автобусни линии, свързващи малки населени места в планински и други 
райони по области и общини, за които се отпуска субсидия съгласно чл. 52 от Наредбата, 
приета с ПМС № 163 от 29.03.2015 г. и утвърден от Министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията и Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството. Субсидирането се извършва ежемесечно, след получаване на средства от 
Централния бюджет и предоставяне от превозвача на изискуемите от наредбата справки.

2. Параметрите, въз основа на които се изчисляват компенсациите, са:
2.1. Компенсиране на намалени приходи от прилагането на ценови облекчения за:

2.2. стойността на пътуванията за лицата по чл. 19, т. 1 и чл. 19, т. 2 от Наредбата, приета 
с ПМС № 163 от 29.03.2015 г. ежемесечно, съобразно опис-сметка за броя и стойността на 
издадените абонаментни карти и представена справка за извършения през отчетния период 
пробег
2.3. стойността на пътуванията на лицата по чл. 19, т. 3 и т. 4 от Наредбата, приета с ПМС 
№ 163 от 29.03.2015 г., както следва:

2.3.1. За децата до 7 навършени години, пътуващи с карти в градския 
транспорт, ежемесечно съобразно опис-сметка за броя и стойността на издадените 
абонаментни карти и представена справка за извършения през отчетния период пробег.

За деца до 7 навършени години в междуселищния транспорт - съобразно 
предоставени опис сметки за броя и равностойността на издадените билети по действаща 
тарифа на превозвача. Към опис сметките за съответния месец превозвача прилага и 
дубликат на билетите е нулева стойност.

2.3.2. За деца от 7 до 10 навършени години съобразно представени опис 
сметки за броя и равностойността на издадените билети по действаща тарифа на превозвача. 
Към опис сметките за съответния месец превозвача прилага и дубликат на билетите с 50 на 
сто намаление от цените на билетите за пътуване по междуселищния автомобилен 
транспорт.
2.4. Стойността на пътуванията на лицата по чл. 19, т. 5 и т. 6 от Наредбата, приета с ПМС 
№ 163 от 29.03.2015 г. ежемесечно, съобразно опис-сметка за броя и стойността на 
издадените абонаментни карти, справка за цените на картите по редовна тарифа и тези със 
съответното намаление по Постановление № 66 на МС от 1991 г. (за лицата по т. 5) и копие 
от регистрите на издадените карти на всеки превозвач.
2.5. Стойността на пътуванията на лицата по чл. 19, т. 7 от Наредбата, приета с ПМС № 
163 от 29.03.2015 г., ежемесечно след представяне на справка за изминатия пробег в градски 
транспорт.
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при извършването на услугите, предмет на договора, признава 
издадените от други превозвачи абонаментни карти за намаление за учащи и студенти.

(7). Цените на билетите не подлежат на промяна за срока на договора, освен в 
случаите по чл. 116 от ЗОП и предвидените в настоящия Договор.

(8). Изплащането на уговореното възнаграждение се извършва по банков път 
ежемесечно в 30-дневен срок след получаване на средствата от републиканския бюджет и 
представяне на необходимите справки съгласно 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, и приемо- 
предавателни протоколи от Изпълнителя.

(9). Съгласно изискванията на чл. 55, ал. 4 и ал. 6 от Наредбата 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 
(приета с ПМС №163 от 29.03.2015 г. обнародвано в ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г., изм. с бр. 53 
от 4.07.2017 г.), превозвачите ежемесечно предоставят на кмета на Община Велико Търново 
данни, необходими за изготвяне на справката по чл. 12, ал. 1 от Наредбата, включително и 
посочването на разумната печалба в размер на 5 (пет) %  от общия размер на преките и 
съответна част от непреките разходи за дейността по предоставяне на субсидирани 
пътнически превози, и същият не се променя за срока на договора.

(10). Механизмите за разпределяне на разходите, свързани с предоставянето на 
услугите, са:

10.1. тези разходи могат да включват по-специално: разходите за персонал, енергия, 
инфраструктурни такси, поддръжка и ремонт на превозни средства за обществения 
транспорт, подвижен състав и инсталации, необходими за извършване на услугите за 
пътнически превоз, както и фиксирани разходи и подходяща възвръщаемост на капитала.

10.2. Компенсацията не може да надвишава сумата, съответстваща на нетния 
финансов ефект, който се равнява на сбора от последиците — положителни или отрицателни 
— от изпълнението на задължението за обществени услуги върху приходите и разходите на 
оператора на обществени услуги. Последиците се оценяват, като се сравни състоянието, при 
което задължението за извършване на обществени услуги е изпълнено, със състоянието, 
което би било налице при неизпълнение на това задължение. С оглед изчисляване на нетния 
финансов ефект компетентният орган се ръководи от следната схема:
Разходи, извършени във връзка със задължението за извършване на обществени услуги или 
група задължения за извършване на обществени услуги, наложени от компетентния/те 
орган/и и съдържащи се в обществена поръчка за услуги и/или в общо правило, минус 
всякакви положителни финансови резултати, реализирани в рамките на мрежата, 
експлоатирана съгласно въпросното/ите задължение/я за извършване на обществени услуги, 
минус тарифните приходи или всякакви други постъпления, реализирани при изпълнение на 
въпросното/ите задължение/я за извършване на обществени услуги, 
плюс разумна печалба, равно на нетен финансов ефект.

10.3. Приходите и разходите трябва да се изчисляват в съответствие с действащите 
счетоводни и данъчни правила.
10.4. В случай, че Изпълнителят извършва не само компенсирани услуги в изпълнение на 
задължения за обществени превозни услуги, но развива и други дейности, счетоводството за 
посочените обществени услуги трябва да бъде отделено, така че да отговаря поне на 
следните условия:
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I

- текущите сметки по всяка една от тези дейности трябва да са отделни и делът на 
съответните активи, както й фиксираните разходи, трябва да са разпределени в съответствие 
с действащите счетоводни и данъчни правила,
- всички променливи разходи, подходяща вноска към фиксираните разходи и разумна 
печалба, свързани е каква да е друга дейност на оператора на обществени услуги, не могат 
при никакви обстоятелства да бъдат начислявани към въпросната обществена услуга,
- разходите за обществените услуги трябва да се уравновесяват с приходите от дейността и 
плащанията на публичните органи, без никаква възможност за прехвърляне на приходи към 
друг сектор от дейността на оператора на обществени услуги.

(1 1 ). Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск превоза на пътници по 
линиите и разписанията по тях от квотата на Община Велико Търново.

Чл. 6. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:
BIC:
IBAN:
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В 
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 
плащанията са надлежно извършени.

Чл.7. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, 
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част 
от Услугите за съответната дейност, заедно с искане за плащане на тази част пряко на 
подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и 
искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, 
заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 
недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите по Договора и 
заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 5 (словом: пет) дни от 
подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже 
да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до 
момента на отстраняване на причината за отказа.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Чл.8.(1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3,5 % (три цяло и пет на сто) от 
стойността на Договора по позицията без ДДС, а именно 350.00 (триста и петдесет) лева, 
която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
Договора.

Чл. 9. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие е този Договор 
и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите 
действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие е изменените условия на 
Договора, в срок до 3 (словом: три) дни от подписването на допълнително споразумение за 
изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 
изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1.внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
при спазване на изискванията на чл. 10 от Договора и/или;
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2.предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 11 от Договора и/или

3.предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 12 от Договора.

Чл.10. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася 
по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената 
поръчка.

ЧлЛ1.(1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания:

а) да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на 
банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 
основание за задържане на гаранцията за изпълнение по този Договор;

б) да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 3 (три) 
месеца след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на 
банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение във 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.12.(1) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на 
следните изисквания:

а) да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 3 (три) 
месеца след прекратяването на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за 
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.13.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 
(тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора, ако липсват основания за 
задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
а) когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в Договора;
б) когато е във формата на банкова гаранция — чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
в) когато е във формата на застраховка — чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 
лице.

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако 
в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение 
на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При 
решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на 
гаранцията.

ЧлЛ4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори 
от гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от своите 
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на
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което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от гаранцията за 
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на 
неизпълнение.

ЧлЛ5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен 
размер, в следните случаи:

а) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 2 
(два) дни след датата на сключване на Договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на 
това основание;

б) при пълно неизпълнение, в т.ч. когато услугите не отговарят на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 
основание;

в) при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност.

ЧлЛб. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 
Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

ЧлЛ7. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да 
допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по 
сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната 
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки 
момент от действието на Договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в 
съответствие с чл. 8 от Договора.

ЧлЛ8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ЧлЛ9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ-превозвач има следните права:
(1) Да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 5-7 от 

Договора;
(2) Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 

изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, 
информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

(3) Срещу извършваната услуга по чл. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да събира 
приходи от превозените пътници, срещу документ за платена цена /билети и карти/.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава субсидии и/или компенсации при 
стриктно спазване на условията и реда на действащата законова и подзаконова нормативна 
уредба, уреждаща получаването на субсидии и компенсации в областта на пътническите 
превози.

(5) Цените на всички билети и абонаментни карти за автобусните линии, предмет на 
настоящия Договор се формират на база Цената, която е определена съгласно ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) В приложимите случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при наличието на 
основателни причини да иска актуализиране на цените на билетите само след представяне на 
мотивирано писмено искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изразено писмено съгласие от негова 
страна.

(7) Изменение на цената на билета в увеличение се допуска само при мотивирано 
предложение с доказано от изпълнителя увеличение на цената на горивото в следствие на
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промяна на фискалната политика на държавата, изразяваща се в промяна в размера на 
дължими акцизи върху горивото/промяна на акцизната ставка или друга държавно 
регулирана цена.

(8) Увеличение на цената на билетите може да бъде поискано само в случай, че цената 
на вида на горивото, въз основа на която е образувана цената на билета към момента на 
подаване на офертата, неразделна част от договора/или към последната промяна с 
допълнително споразумение, е увеличена с 25 % от цената на съответното гориво на дребно 
към момента на искането за промяна. Промяна в цената на билетите в увеличение е 
допустима само след представяне на информация от три бензиностанции/газстанции, 
находящи се на територията на Република България, относно цената на съответното гориво 
на дребно, заедно с искането за промяна.

(9) Промяна в цената на билетите в намаление е допустима само след представяне на 
информация от три бензиностанции/газстанции, находящи се на територията на Република 
България, относно цената на съответното гориво на дребно, заедно с искането за промяна.

(10) Приходите от продажби на превозните документи не се разпределят между 
страните и остават в оператора на обществената услуга..

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ-превозвач има следните задължения:
(1) Да е запознат и да спазва нормативните актове, регламентиращи дейността;
(2) Да осъществява превозите от свое име и на своя отговорност;
(3) Да осигурява всички задължителни застраховки на пътниците, МПС и водачите;
(4) Да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
(5) Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в 

хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да 
поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

(6) Да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(7) Да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 
уговореното в чл. 36 от Договора;

(8) Да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП (ако е 
приложимо)',

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 /пет/ дни от сключване на настоящия 
Договор. В срок до 3 {три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от 
ЗОП (ако е приложимо).

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение в следните 
случаи:

1. ако съответният подизпълнител не отговаря на посочените в обявлението и 
документацията критерии за подбор;

2. на подизпълнителя е отнет, или при изтичане на срока - неподновен, лицензът за 
изпълняване на услугата, предмет на Договора.

(11) В случаите по ал. 10, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и може да 
сключи нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на ЗОП, 
ППЗОП и всички условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на обществената услуга.

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага изпълнението на една или повече от 
дейностите по Договора, на лица, които не са посочени като подизпълнители в ЕЕДОП, нито 
да заменя посочен подизпълнител, освен в случаите по предходната алинея на Договора.
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(13) в  случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, 
подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 
включени в предмета на Договора за подизпълнение.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията, бездействията и работата на 
подизпълнителя/те като за свои действия, бездействия и работа.

(15) Да изпълнява дейността, съобразно нормативните изисквания за качество на 
транспортното обслужване при спазване на условията за безопасност и с технически 
изправни автобуси.

(16) При обновяване на автобусния парк в срока на Договора и/или при обективна 
невъзможност да се изпълнява предмета му с някой от посочените автобуси, замяната става с 
друг само след писмено разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че е със същите 
характеристики или по-добри; за новия(ите) автобус(и) се представят копия на 
регистрационни талони, удостоверения 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 техническа 
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.

(17) Да не извършва едностранни промени в организацията на превозите, 
влошаващи тяхното качество и култура.

(18) Да съблюдава всички изисквания, свързани с безопасността на движение, 
сигурност и безопасни условия.

(19) Да постига 100 % изпълнение на възложените маршрутни разписания за движение 
на превозните средства, освен в случаи на настъпили непреодолими препятствия, за които 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ-превозвач не носи отговорност. В случай на настъпили непреодолими 
препятствия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ-превозвач уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 5 /пет/ дневен 
срок от настъпването им.

(20) За постигнато изпълнение на възложените маршрутни разписания, сведения се 
взимат от водения в автогарата дневник - Приложение № 9 от чл. 57, ал. 4 от Наредба № 33 
от 03.11.1999 г. (поел. изм. бр. 51 от 19.06.2018 г.) за обществен превоз на пътници и товари 
на територията на Република България (когато е приложимо)

(21) Да не извършва нерегламентирани превози.
(22) Да снабдява водачите с необходимите документи и ценни образци във връзка с 

осъществяване на дейността по този договор, а именно:
- Маршрутно разписание;
- Таблица с цените на билетите на обслужващата автобусна линия;
- Ценни образци за таксуване на пътници и багаж;
(23) При обстоятелства, налагащи изменение на маршрутните разписания 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 /три/ дни за наличието им.
(24) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прекратява, ограничава или преотстъпва на 

други превозвачи договореното транспортно обслужване. За подобни действия търпи 
санкция - глоба до 500 (петстотин) лева.

(25) Да има договореност с автогара, осигуряваща нейното ползване по времетраене на 
този договор при изпълнение на междуселищната автобусна линия (в случаите, когато е 
приложимо).

(26) Да извършва превози на определени категории пътници, на цени за пътуване по 
автомобилния транспорт, предвидени в действащите нормативни актове.

(27) Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при отнемане на лицензията от 
контролните органи на Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията (МТИТС).
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(28) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да обременява с тежести или да сключва сделки с 
правата и задълженията си по настоящия договор, свързани с изпълнението на транспортната 
услуга. За подобни действия търпи санкция - глоба до 500 (петстотин) лева.

(29) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да е осигурил сервизна база с необходимите технически 
средства за обслужване и ремонт на автопарка и предпътен технически преглед, както и 
необходимата гаражна площ. Изпълнителят предприема всички необходими действия за 
извършване на експлоатационна поддръжка и ремонтно-възстановителни работи по 
автобусите.

(30) Климатичните системи на автобусите следва да се включват в случаите, съгласно 
действащата нормативна уредба.

(31) Да организира паркирането и домуването на автобусите, включително на тези, 
които не изпълняват маршрутни разписания, само в осигурените гаражни площи.

(32) При изпълнението на договора Изпълнителят е длъжен:
- Да спазва стриктно утвърдените маршрутни разписания
- Да извършва точно утвърдените курсове на съответната автобусна линия
- Да осигурява комфорт на пътниците, като обявява на видно място разписанията, 

цените на билетите и картите и друга информация
- Да спазва нормативните санитарно-хигиенни изисквания по отношение на чистота, 

отопление и вентилация в салона за пътници, съобразно сезона; да спазва всички изисквания, 
свързани с безопасността на движението;

- Да поддържа екологичните и технически качества на автобусите за целия срок на 
договора. При възникване на технически или друг проблем своевременно да осигурява 
резервно превозно средство за извършване на транспортната услуга

- Да поставя табели за начална и крайна спирка съгласно изискванията на раздел 3, 
глава 5 от Наредба № 2 на МТИТС, и обявява на видно място разписанията

- Да осигурява необходимите карти и билети, съобразно офертата си, да осигурява 
тяхната предварителна продажба и не допуска превоз на пътници без документ за платена 
цена (билети и карти), като:

- обяви на видно място в автобуси, билетни каси или друго видно място цени 
на билети и на абонаментни карти за съответните групи пътници, по линиите от сключения 
договор

- издава билети и абонаментни карти на пътниците веднага, при поискване, 
независимо от момента на поискване и за абонаментните карти - без ограничение за периода, 
за който се закупува картата

- Да организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална 
продължителност на работния процес (смяна), междудневната и междуседмичната почивка 
съгласно Регламент (ЕО) № 561/2006 г. 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 Регламент (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 
135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Закона за 
автомобилните превози.

- Да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им 
здравословно състояние;

- Да организира проверката на техническото състояние на автомобилите преди 
излизане от гаража;

- Изпълнителят се задължава при промяна на законодателството, свързано с 
извършване на превоза, да съобразява изпълнението на задълженията си със промените и 
да извършва работите по начин, отговарящ на действащите към момента на изпълнението 
норми, практики, стандарти и други без да се налага изрично уведомяване от Възложителя 
или каквото и да било анексиране на договора. При противоречие на клаузи на договора с 
приложимото към момента на изпълнението законодателство, изпълнението на
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задълженията по договора Изпълнителят съобразява със законите на страната към момента 
на изпълнението.

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права:
(1) Да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
(2) Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения за 

изпълнение на превозите, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
през целия срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на 
изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

(3) Възложителят или упълномощено от него лице упражнява контрол, самостоятелно 
или съвместно с органите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ относно 
спазване на одобреното разписание, изпълнението на другите задължения по договора и за 
изпълнение на задължения, съгласно действащото законодателство и за изпълнението на 
техническите изисквания за осъществяване на превоз на пътници от страна на Изпълнителя.

(4) Възложителят или упълномощено от него лице има право да дава задължителни за 
Изпълнителя указания по изпълнението на договора и да следи за дължими към 
изпълнението характеристики. Възложителят чрез своите представители има право по всяко 
време да проверява изпълнението на предвидените в този договор задължения, както и да 
изисква при необходимост информация и документи, удостоверяващи изпълнението в 
договорените срокове и характеристики, както и допълнителни доказателства за формиране 
на цената на обществения превоз.

(5) Възложителят или негов представител има право да дава задължителни писмени 
указания на Изпълнителя относно справките/протоколите и други документи за отчитане на 
дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за Изпълнителя са всички 
указания на Възложителя или на негов представител относно формата и начина за водене 
на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този 
договор.

(6) Възложителят има право да откаже подписване на протоколи, платежни 
документи и други документи, които не отговарят на действащото в страната 
законодателство.

(7) Възложителят има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, 
указания и други подобни, дадени от компетентни органи

(8) Възложителят има право да определя началните, междинните и крайните спирки и 
да променя същите при необходимост, както и да изисква съобразяване на изпълнението с 
непредвидени промени, свързани с нова организация на движението и др. подобни и да 
задава условия по изпълнението, съгласно нововъзникналите обстоятелства.

(9) Възложителят своевременно уведомява Изпълнителя за наложителни промени в 
организацията на движение в някои участъци от пътната или улична мрежа, като определя 
подходящ маршрут на движение

(10) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение 
на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго 
неизпълнение на задължения по този договор, Възложителят има право да изисква 
съставянето на констативен протокол, подписан от представител на Възложителя и 
Изпълнителя или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата 
на Възложителя срещу Изпълнителя, като неизправна страна, в това число и да прихваща 
неустойки от дължими към Изпълнителя суми.

(11) При отказ на Изпълнителя или на негов служител за подписване на констативен 
протокол за неизпълнение, същият се подписва от Възложителя или негов служител и двама 
свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на Възложителя срещу
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Изпълнителя, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими 
към Изпълнителя суми.

(12) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго 
неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/неизпълнението и 
степента, в която те засягат работата на изпълнителя. При забава или друго неизпълнение, 
се посочва периода на просрочването и/или естеството на неизпълнението.

(13) При каквото и да било неизпълнение от страна на Изпълнителя, Възложителят 
може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на 
констатирането му по реда по- горе.

(14) Възложителят има право по всяко време да иска, в определен от него срок, 
отчетна информация за реализация на работите от Изпълнителя.

(15) Възложителят има право по всяко време да следи за спазването на нормативните 
и техническите изисквания от страна на Изпълнителя.

(16) Възложителят осъществява системен контрол върху изпълнението на 
задълженията от страна на Изпълнителя, като може да прави проверки за спазване на 
разписанието, замервания и др. Контролът по изпълнение клаузите по настоящия договор се 
осъществява от общинската администрация и органите на Изпълнителна агенция 
„Автомобилна администрация“.

(17) Възложителят е длъжен да изплаща на Изпълнителя полагаемите средства за 
компенсиране намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния 
транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници

Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:
(1) Да осигури превеждането на субсидии/компенсации на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез 

средства от републиканския бюджетна по реда и при условията, предвидени в този Договор;
(2) Да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, 

необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на 
относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

(3) Да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 
уговореното в чл. 36 от Договора;

(4) Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

(5) Да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно 
клаузите на чл. 13 от Договора;

(6) Да определя разписанията за движение на превозните средства, като осигурява по- 
ефективното им използване и удобни връзки с другите видове транспорт в условията на 
лоялна конкуренция, при стриктно спазване на нормативно определените правила.

(7) Да не сключва договор с друг превозвач по разписанията приложени към този 
Договор, нито да издава съгласувателните писма на други общини за същите разписания, ако 
не е указано друго в двустранно споразумение.

(8) Да извършва контрол по изпълнението на този Договор, чрез упълномощени от него
лица.

(9) Да санкционира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-превозвач при неизпълнение на задълженията по 
този Договор.

(10) Да актуализира транспортната схема по реда, предвиден в действащото 
законодателство.

(11) Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-превозвач за измененията в 
транспортната схема.

(12) Да прекрати този Договор при условията и реда, уговорени в него, както и при 
лишаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-превозвач от права да упражнява транспортна дейност при 
отнемане на лиценза.
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VI. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.23. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение от страна на 
Изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 70 % {словом: седемдесет на сто) от 
Стойността на Договора.

Чл.24. (1) Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя ако при извършване на 
работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в документацията за 
обществената поръчка, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(2) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод 
изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло Изпълнителя.

(3) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с 
изпълнението на работите са за сметка на Изпълнителя.

(4) Възложителят не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била 
причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на Изпълнителя през 
време и поради изпълнение на дейностите. Възложителят не приема искания за 
компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. 
Единствено Изпълнителят носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност 
за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и поради 
изпълнението на дейностите.

(5) Изпълнителя носи имуществена отговорност по предявени искове за вреди 
причинени, на трети лица поради неизпълнението на задълженията си по този договор и по 
правната уредба, регламентираща дейността на Изпълнителя, съгласно възложеното с този 
договор. Изпълнителя, носи отговорност спрямо Възложителя, ако последният заплати 
обезщетение за такива вреди.

(6) 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.

(7) При неизпълнение на един курс с автобус, Изпълнителят дължи на Възложителя 
неустойка в размер на 500 /петстотин/ лв. за всеки неизпълнен курс, Изпълнителят се 
освобождава от отговорност за плащане на неустойки ако неизпълнението на курса се 
дължи на едно или няколко форсмажорни обстоятелства, и е изготвен протокол, подписан 
от представители на двете страни, или има удостоверение от компетентен орган, който 
удостоверява обстоятелството/та. При липса на такова удостоверяване, изпълнителят дължи 
неустойката за всеки неизпълнен курс с автобус. Като под курс страните се съгласяват да 
разбират- пробегът на автобус в едната посока по маршрута на линията от началната до 
крайната спирка. Неизпълнението се констатира на база представена от Изпълнителя 
информация- справка за извършените курсове по дни през предходният месец, като се 
посочват неизпълнените курсове и причините за това и/или със справка от обслужващата 
автогара и/или чрез предоставяне на информация от GPS система на превозвача и/или 
проверка от представители на Възложителя. Неустойката се заплаща в срок до 15 число на 
месеца следващ писменото уведомяване от Възложителя на Изпълнителя чрез уведомително 
писмо за размера на дължимата неустойка, като при забава Изпълнителят дължи законна 
лихва върху размера на неплатените в срок неустойки.

(8). За всяко констатирано нарушение на договорна разпоредба Изпълнителя дължи 
неустойка на Възложителя в размер на 500 (петстотин) лева за всяко констатирано 
нарушение. Нарушението се констатира с документи от компетентни органи, и/или с 
протокол подписан от двете страни по договора, с посочване на обстоятелствата и 
причините за нарушението. Изпълнителят се освобождава от отговорност за плащане на 
неустойки, ако неизпълнението се дължи на едно или няколко форсмажорни обстоятелства,
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и е изготвен протокол, подписан от представители на двете страни, или има удостоверение 
от компетентен орган, който удостоверява обстоятелството/та. При липса на такова 
удостоверяване, изпълнителят дължи неустойката за всяко констатирано нарушение. 
Неустойката се заплаща в срок до 15 число на месеца следващ писменото уведомяване от 
Възложителя на Изпълнителя чрез уведомително писмо за размера на дължимата 
неустойка, като при забава Изпълнителят дължи законна лихва върху размера на 
неплатените в срок неустойки.

(9). Изпълнителят се освобождава от плащане на неустойки по договора, поради:
1. настъпили форсмажорни обстоятелства (природни стихии, бедствия и др.), 

обилно заснежаване, поледица, гъста мъгла, при авария, породена от непреодолима сила.
2. отклонения на превозни средства по разпореждане на държавен орган, 

военни органи, органи на Гражданска защита и МВР и др.
3. при неизпълнение на транспортната задача, вследствие на пътно- 

транспортно произшествие не по вина на Изпълнителя.
(10) Изпълнителят носи отговорност да докаже, форсмажорното обстоятелство, което 

го освобождава от заплащане на неустойка.
(11) При отказ на Изпълнителя да изпълнява договорено маршрутно разписание от 

утвърдената транспортна схема, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 10 000 лв. 
(десет хиляди лева) за всяко маршрутно разписание.

Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор 
неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл.26. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

Чл.27. Контролът по спазване на настоящия договор се извършва от служители при 
Община Велико Търново, или други контролни органи, предвидени в нормативен акт.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.28. Този договор се прекратява:
(1) с изтичане на срока, за който е сключен;
(2) при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни 
от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

(3) при прекратяване на юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство, 
по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

(4) при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
(5) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация -  по искане на всяка от Страните.
Чл.29. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора при виновно неизпълнение 

на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условията и с последиците съгласно 
чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 
предупреждение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и определяне на подходящ срок 
за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от 
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
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1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 2 (два) 
дни, считано от Датата на влизане в сила на Договора;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 2 (два) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение 

на поръчката, Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 
непременно в уговореното време.

Чл.ЗО. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, 
без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на 
Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В 
последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, 
подписано от Страните, а при непостигане на съгласие -  по реда на клаузата за разрешаване 
на спорове по този Договор.

Чл.31. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 
плащания и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, 

каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение 

на Договора до датата на прекратяването (ако има такива) и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на 
Договора (ако има такива).

Чл.32. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
преведе субсидии/компенсации от републикански бюджет на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за реално 
изпълнените и приети по установения ред Услуги.

Чл.33.(1) Едностранно прекратяване по инициатива на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 
системно неизпълнение на клаузите на Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при 
условията на чл. 20, ал. 23 и ал. 27 на настоящия Договор. Нарушението е системно при 
констатиране на три нарушения по договора, независимо от техния характер в период от 
шест последователни месеца.

(2). Едностранно прекратяване по инициатива на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при неизплащане 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на наложените санкции в срок - един месец от получаването 
на уведомлението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3). Едностранно прекратяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с едномесечно писмено 
предизвестие при доказана невъзможност да изпълнява Договора.

(4). Едностранно прекратяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при отнемане лицензията - на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-превозвач.

(5). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка когато е 
необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде 
изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП.

УШ .ОБЩ И РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 34. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, 

използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните
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дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия -  
според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора

Спазване на приложими норми
Чл. 35. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите 

подизпълнители /ако има такива/ е длъжен/са длъжни да спазва/т всички приложими 
нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на 
Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на 
околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно 
Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност
Чл. 36. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и 

да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна при 
или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). 
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с 
търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу- 
хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с 
изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща 
наименованието, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на 
придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, 
търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, 
документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата 
Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и 
оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на 
работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, 
свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, 
образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или 
други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен 
вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална 
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 
Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 
Страните или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни 
поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от 
нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на
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тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на 
Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и 
да е основание.

Публични изявления
Чл. 37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 
извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и 
материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 
предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде 
безпричинно отказано или забавено.

А в то рс к и  п р а в а
Чл. 38. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското 

право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и 
всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с 
изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който 
биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не 
притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на 
Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със 

същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, 

чиито права са нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени 

авторски права от страна на трети лица в срок до 5 (словом: пет) дни от узнаването им. В 
случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната 
отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението 
по Договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените 
вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски 
права на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения
Чл. 39. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 
Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани 
съгласно приложимото право.

Изменения
Чл. 40. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 
ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила
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Чл. 41. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, 
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по 
смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима 
сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността, на която и да е от 
тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на 
поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 
писмено другата Страна в срок до 2 (два) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към 
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства 
за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това 
обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на 
неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата 
сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима

сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 

невъзможност за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи
Чл. 42. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и 

действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се 
считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това 
да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността 
на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като 
цяло.]

Уведомления
Чл. 43. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по 
куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция:
Гр. Велико търново
Пл. „Майка България“ № 2 
Тел.: 062/619 205, 062/619 231 
Факс: 062/619 231 
e-mail: mop_vt@abv.bg
Лице за контакт: инж. Галина Маринова - Главен експерт в дирекция СУТ

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: 
гр. Велико Търново
ул. „Васил Златарски“ № 5, вх. Г, ет. 2, ап. 5 
тел: 0895 528603
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e-mail: b.ivanov@mail.dir.bg
Лице за контакти: Билян Иванов

. (3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по 

куриер;
3. датата на приемането -  при изпращане по факс;
4. датата на получаване -  при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси в т.ч. електронни, чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони 
и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в 
срок до 3 {три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение 
всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе 
адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 {три) дни от 
вписването й в съответния регистър.

(6) Изменения на условията на този договор между страните по него са съгласно 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, освен в случаите на настъпили 
промени в общинска транспортна схема на Община Велико Търново.

(7) Изменение на настоящия договор се допуска по изключение, след изготвено 
споразумение, подписано от двете страни.

Език
Чл. 44. (1) Този Договор се сключва на български език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви 

документи, свързани с изпълнението на Договора.

Приложимо право
Чл. 45. (1) Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи 

или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

(2) При изпълнението на този договор двете страни са длъжни да си указват взаимно 
сътрудничество и да уреждат по пътя на преговорите всички евентуални спорове, 
възникнали при и по повод изпълнението на Договора или свързани с него, с неговото 
тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с 
писмени споразумения, а при непостигане на съгласие - въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд.

Разрешаване на спорове
Чл. 46. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се 
уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие -  спорът ще се 
отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри
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Чл. 47. Този Договор се състои от 20 (двадесет) страници и е изготвен и подписан в два 
еднообразни в съдържанието си екземпляра -  по един за всяка от страните.

Приложения:
Чл. 48. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 

приложения:
Приложение № 1 -  Техническа спецификация;
Приложение № 2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 -  Ценовег предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ИЗПЪЛНИТЕЛ:ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ
К.чет на община

Даниела Данчева 
Главен счетоводител .. ,
на Община Велико Търново

Съгласували:

Надя Петрова:
Директор на дирек^нц ОП в Общица Велико Търново 

Инж. Динко Кечев
Директор на дирещия < V Г в Община Велико Търново 

Инж. Гадица Маринова
Главен експерт в отдел „ТехкЬческ^инфраструктура“, 
дирекция СУТ в Община Велико Тър^зво

/1, л

Изготвил и съгласувал:
Г рета Маринова
Юрисконсулт в дирекция 6 п  в Община Велико Търново

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 203@/679



с с
Образец № 3.6

Наименование на участника: „Б И  Б ТРАНС“ ЕООД
Седалище по регистрация: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Васил Златарски" № 5, вх. Г, ет.

2, an. 5
BIC;IBAN:

Булстат номер: 104645871
Точен адрес за кореспонденция: България, гр. Велико Търново, 5000, ул. „ Васил Златарски “ №

5, вх. Г, ет. 2, an. 5
(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер: +359895 528603
Факс номер: -

Представляващ участника: Билян Иванов
Е - mail: b. ivanov@mail. dir. bg

ДО
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ПЛ. МАЙКА БЪЛГАРИЯ №2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и 
разписания по тях от републиканската, областна и общинска транспортни схеми - квота Община Велико Търново“, 
обособени в девет позиции:

Позииия № 6: Автобусни линии Велико Търново - Керека № 4101 и 4102 и Велико Търново - Габрово №4102 и № 
4103 /

' " ' П , 1  ,
/ \К ,
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с с
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. В съответствие с посоченото в чл. 39, ал. 1 от ППЗОП, с подаване на настоящата оферта се съгласяваме с 
всички условия на Възложителя, в т. ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

2. Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката качествено, в срок и в съответствие с 
представеното от нас Техническо предложение и изискванията на Възложителя.

3. Ние декларираме, че офертата ни е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, и които са 
приложими към предоставяните строителство и услуги.

4. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с направените от нас 
предложения за срок от 60 (шестдесет) месеца.

5. Запознати сме с Техническата спецификация и заложените в нея изисквания.

6. Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3 („б”) от ППЗОП в съответствие с техническите 
спецификации, действащото законодателство и изискванията на възложителя:

Опис на автобусите, които участникът ще използва при изпълнение на поръчката за обособената позиция:
1. Разполагаме с основни автобуси, за изпълнение на обособената позиция, както следва:

№ Вид автобус - Клас, Брой Възраст (Дата Свидетелство за Удостовере Евро Собствен/на
описание категория седящ на първа регистрация № ние за стандарт ет/лизинг/д

(марка, модел, рег.
и

места
регистрация) техническа руго

номер) без
изправност (посочва с

място една от
то на опциите и
водач документа,

а 1“ удостоверява

--------- (------------------ --------------------- 1 тГ\ ....

V
ч
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с с
/пъти
ико-

места

разполагайет 
о с

превозното 
средство)

1 Фолксваген 
крафтер 2.5 ТДИ
Рег.№ ВТ3426ВК

В, М2 18 25.07.2008г. N 004159696 Разрешение 
№ 1286/2, 
протокол № 
20577094 от 
16.10.2019г.;
Знак за 
преминат 
периодичен 
преглед № 
19437959

Евро 4 собствен
Свидетел ст 
во за 
регистраци 
я
N 004159696

(Участникът попълва информация относно минимално изискуемия брой резервни автобуси)

Приложение:
1. Свидетелства за регистрация част I  - за всеки от автобусите
2. Удостоверение за техническа изправност част I, буква А и част II
3. Знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност
4. (други)

2. Разполагаме с резервни автобуси, за изпълнение на обособената позиция, както следва:

№ Вид автобус - Клас, Брой Възраст (Дата Свидетелство за Удостовер Евро Собствен/
описание категория седящ на първа регистрация № ение за стандарт нает/лизин

(марка, модел, рег.
и

места
регистрация) техническ

о
г/друго

номер) без
а (посочва с

място изправнос една от
то на т опциите и

-------------- А- водач документа, ;
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с с
а

/пъти
ико-

места

удостоверяв
ащ

разполагане 
то с 

превозното 
средство)

1 Фолксваген 
крафтер 2.5 ТДИ
Рег.№ ВТ0200ВК

В, М2 17 16.05.2008г. N 004159695 Разрешени 
е № 1286/1, 
протокол 
№
20853438
от
14.11.2019г
•9

Знак за 
преминат 
периодиче 
н преглед 
№
19666822

Евро 4 собствен
Свидетеле 
тво за 
регистрац 
ия
N
004159695

(Участникът попълва информация относно минимално изискуемия брой резервни автобуси)

Приложение:
1. Свидетелства за регистрация част I - за всеки от автобусите
2. Удостоверение за техническа изправност част I, буква А и част II
3. Знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност
4. (други)

3. Допълнителни услуги (обзавеждане) - ако е приложимо
Климатик в салона на автобуса: да/не 
Вградено GPS устройство: од/не

\
\

. - 4
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4. Декларирам, че разполагам със сервизна база с необходимите технически средства за обслужване и ремонт на 
автопарка и предпътен технически преглед, както и необходимата гаражна площ:

Сервизна база: Сервизна база, находяща се в гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 5.
(местонахождение)

Собствена/наета (вяуното се подчертава)

Технически средства за обслужване и ремонт:

„Б И Б  ТРАНС“ ЕООД разполага с нает имот - сервизна база, находяща се в гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 5. В 
имота са разположени гаражната и сервизна (техническа работилница) база на дружеството. Работилницата е снабдена с 
всички необходими технически средства и оборудване за обслужване и ремонт на автопарка, както и за осъществяване на 
пълен и качествен предпътен технически преглед.

Част от техническите средства, с които сервизът разполага са: канален подемник, компресор, струг, апарати за извършване 
на заваръчни дейности, хидравлична маса и хидравличен подемник, машина за монтаж/демонтаж на гуми, колички с 
инструменти и други за осъществяване на обслужване и ремонт на автобусите, както и за извършване на пълен и качествен 
предпътен технически преглед.

Гаражна площ:
300 кв. м

5. Декларираме, че предлаганите автобуси отговарят на Техническата спецификация и изискванията на действащите 
нормативни уредби. /

Дата: 27.11.2019г. ПОДПИС И П Е Ч А Т : ...............................................у* -\\
Билян Ивфюв
/управител „Б И Б  ТРАНС“

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
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Образец № 4.2
(приложим за обособени позииии от M 2  до М  9)

Наименование на участника: „Б И Б ТРАНС“ ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Васил Златарски“ № 5, вх. Г, ет. 2, ап.
5
Представляван от: Билян Иванов
В качеството му/й на: управител 
ЕИК/Булстат: 104645871 
BIC 
IB AN:
Точен адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Васил Златарски“ № 5, вх. Г, ет. 2, ап. 5 
Телефонен номер: +359895 528603 
Факс номер: -
е mail: b.ivanov@mail.dir.bg

ДО
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ПЛ. МАЙКА БЪЛГАРИЯ № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за открита процедура, за възлагане на обществена поръчка с предмет :

„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания по тях 
от републиканската, областна и общинска транспортни схеми - квота Община Велико 
Търново“, обособени в девет позиции:

Позиция № 6: Автобусни линии Велико Търново - Керека М  4101 и 4102 и Велико 
Търново - Габрово № 4102 и № 4103

УВАЖАЕМИ/А Г-Н/Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в открита 
процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Извършване на 
обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания по тях от 
републиканската, областна и общинска транспортни схеми - квота Община Велико 
Търново“, обособени в девет позиции:

Позииия № 6: Автобусни линии Велико Търново - Керека М  4101 и 4102 и Велико 
Търново - Габрово №  4102 и А» 4103, както следва:

1. Декларираме, че ще извършваме обществени превоз на пътници съгласно 
одобрените от Възложителя разписание и маршрут по цена за всяка линия от 
обособената позиция, както следва:

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
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- Предложена цена за пътнико-километър (ТариФна ставка на пътнико-километър (пкм) 
по линия от общинска транспортна схема от обособената позиция:

Линия Велико Търново - Керека
0,100 (словом: нула цяло и сто лева) лв. без включен ДДС или 0,120 (словом: нула цяло сто и 
двадесет лева) лв. с включен ДДС.

- Предложена цена за пътнико-километър (ТариФна ставка на пътнико-километър (пкм) 
по линия от общинска транспортна схема от обособената позиция:

Линия Велико Търново - Габрово
0,102 (словом: нула цяло сто и два лева ) лв. без включен ДДС илиО ,122 (словом: нула цяло 
сто двадесет и два лева) лв. с включен ДДС.

(добавят се необходимия брой редове)

(цената се посочва за всяка отделна линия, включена в обхвата на позицията, като се 
добавят необходимия брой редове)

- Цени на абонаментни карти за пътуване на категории граждани - съгласно 
Приложение №  6 „Цени на абонаментни карти“

Участниците предлагат цена за билет за всяка спирка от маршрутното разписание 
за всяка обособена позиция (съгласно Техническите спецификации) в табличен вид по 
приложен примерен образец - Приложение 7.

Участниците предлагат цени за всеки отделен маршрут от маршрутното 
разписание от съответната позиция.

Предложената тариФна ставка на пътнико-километър (пкм) по линия от 
общинска транспортна схема се закръгля до третия знак след десетичната запетая.

Предложената цена за билети по маршрутните разписания за съответната 
обособена позиция, определена от спирка до спирка, следва да се посочи със закръгляне 
до в т о р и я  знак след десетичната запетая към по-ниската стойност.
(пример: получена стойност 2,37 лв. следва да се закръгли на 2,30 лв.)

Цените на абонаментни карти за пътуване на категории граждани се регламентират със 
закон или с акт на Министерския съвет при условията на законодателството, което 
регламентира условията за извършване на безплатните и по намалени цени пътувания и реда 
за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране на стойността им.

При определянето на посоченото от нас възнаграждение сме включили разумна печалба 
в размер на 5 % (до 5 %) от общия размер на преките и съответна част от непреките разходи



за дейността по предоставяне на субсидирани пътнически превози“ в съответствие с 
действащото законодателство.

2. Изплащането на уговореното възнаграждение се извършва по банков път ежемесечно в 30- 
дневен срок след получаване на средствата от републиканския бюджет и представяне на 
необходимите справки съгласно 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, и приемо-предавателни 
протоколи от Изпълнителя.

В посочените цени са включени всички разходи на за изпълнение на Услугите, 
включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката и за неговите 
подизпълнители (ако е приложимо).

Плащането ще се осъществява чрез субсидиране и компенсиране съгласно Наредбата 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, приета с ПМС № 163 от 29.03.2015 г., обн., ДВ бр. 51 от 07.07.2015 
г. и при условията на проекта на договор.

Неразделна част от ценовото предложение са представените от участника 
маршрутни разписания с посочени цени за всяка спирка (всеки маршрут) от 
маршрутното разписание (Приложение 7).

Приложение:
1. Приложение № 5.1 - калкулация за образуване на цената на билета
2. Приложение № 6 „Цени на абонаментни карти“
3. Приложение № 7 Маршрутно разписание с цени за всеки маршрут

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни.

/ Л
Дата: 27.11.2019 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Билян Иванов 
/ управител/

/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



Приложение №  5.1 - калкулация (обособ е.-«* позиции 2-9)
Калкулация в лева без ДДС, включваща изброените по-долу задължителни елементи, образуващи стойността на общите 

разходи за 1 курс в лева без ДДС:

Позииия № 6 Линия: Велико Търново - Габрово
(посочва се от участника) (посочва се от участника)

1 2 3 4

Показатели по видове разходи

Показатели, относими към 
колона 1 по Справка - 
Приложение 3 към чл. 12, 
ал. 1 от Наредбата, приета с 
ПМС № 163 от 29.03.2015 г.

% на тежест на показателя от 
колона 1

Стойност на 
разхода в лв.

Преки разходи
1. Гориво-Дизел

- средна разходна норма -  12,5 
л./ЮО км
- средна цена на литър гориво -  
1,90 лв. без ДДС

4.1 .а - гориво 27,20 % 11,88 лв. без ДДС

2. Масла 4.1 -  разходи за суровини и 
материали

2,30 % 1 лв. без ДДС

3. Други материали (резервни 
части и др.)

4.1 - разходи за суровини и 
материали

27,47 % 12 лв. без ДДС

4. Разходи за трудови 
възнаграждения

4.2.а -  разходи за 
възнаграждения

16,02 % 7 лв. без ДДС

5. Разходи за начисления за сметка 
на работодателя

4.2.6 -  разходи за осигуровки 4,12 % 1,80 лв. без ДДС

Непреки разходи

6. Допълнителни разходи (разходи 
за управление и обслужване на 
дейността)

4.1- разходи за суровини и 
материали

22,89 % 10 лв. без ДДС

ОБЩО РАЗХОДИ за 1 курс: Сума на разходите в колона 1 Сума на разходите в колона 1 - 100 % 43,68 лв. без ДДС

Среден брой пътннко-кнлометрн (пкм.) за 1 курс -450 п/км , 9 бр. пътници.
(посочва се от участника на база информация за броя на пътниците по всеки от междинните етапи)



Забележка: Участникът задължително посочва като вид разход гориво и видът му в колона 1.

Забележка: Участникът прилага разиенка за начина на образуване на предложената йена за пътникокипаметър (пкм)

Забележка към т.1: Участникът предоставя информация за вида на използваното гориво, съгласно чл.32 от Закона за акци: 
складове и средна разходна норма в литри за 100 км. и цена за 1л. гориво..

Дата: 27.11.2019 г. Подпис и печат^Г.
Билян Иванов .

/управител на „Б И Б ТРАНб^ЙЗЙЯ“

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



РАЗЦЕНКА ЗА ПЪТНИКОКИЛОМЕТЪР ПО ЛИНИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО-
ГАБРОВО

без Д Д С

1. Общ пробег 50 км

2. Брой превозени пътници 9 бр.

3. Пълни разходи за производство 45,86 лв.

ЗЛ.Показатели по видове разходи

(преки и непреки разходи): 43,68 лв.

-гориво 11,88 лв.

-масло 1,00 лв.

- други материали (резарвни части и др.) 12,00 лв.

- разходи за трудови възнаграждения 7,00 лв.

- разходи за начисления за сметка на работодателя 1,80 лв.

- допълнителни разходи
(разходи за управление и обслужване на дейността) 10,00 лв.

3.2 Разумна печалба -  5% 2,18 лв.

4. Пълни разходи за производство на 1 км пробег 0,917 лв.

5. Извършена работа 450 п/км

6. Разценка/т .3: т .5 / 0,102 лв.

7. Разценка с ДДС 0,122 лв. с ДДС

. . . . .ПОДПИС И ПЕЧАТЯи^^цяш иья«
Билян Иванов w л^Тл / /
/ управител /

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



Приложение М  5.1 - калкулация (обособг л позиции 2-9)
Калкулация в лева без ДДС, включваща изброените по-долу задължителни елементи, образуващи стойността на общите 

разходи за 1 курс в лева без ДДС:

Позиция № 6 Линия: Велико Търново - Кеуека
(посочва се от участника) (посочва се от участника)

1 2 3 4

Показатели по видове разходи

Показатели, относими към 
колона 1 по Справка - 
Приложение 3 към чл. 12, 
ал. 1 от Наредбата, приета с 
ПМС № 163 от 29.03.2015 г.

% на тежест на показателя от 
колона 1

Стойност на 
разхода в лв.

Преки разходи
1. Гориво-Дизел

- средна разходна норма -  12,5 
л./ЮО км
- средна цена на литър гориво -  
1,90 лв. без ДДС

4.1.а - гориво 27,87 % 6,18 лв. без ДДС

2. Масла 4.1 -  разходи за суровини и 
материали

4,51 % 1 лв. без ДДС

3. Други материали (резервни 
части и др.)

4.1- разходи за суровини и 
материали

22,54 % 5 лв. без ДДС

4. Разходи за трудови 
възнаграждения

4.2.а -  разходи за 
възнаграждения

22,54 % 5 лв. без ДДС

5. Разходи за начисления за сметка 
на работодателя

4.2.6 -  разходи за осигуровки 4,51 % 1,00 лв. без ДДС

Непреки разходи

6. Допълнителни разходи (разходи 
за управление и обслужване на 
дейността)

4.1 -  разходи за суровини и 
материали

18,03 % 4 лв. без ДДС

ОБЩО РАЗХОДИ за 1 курс: Сума на разходите в колона 1 Сума на разходите в колона 1 -100 % 22,18 лв. без ДДС

Среден брой пътнико-кнлометри (пкм.) за 1 курс -234 п/км , 9 бр. пътници.
(посочва се от участника на база информация за броя на пътниците по всеки от междинните етапи)



Г Г '

Забележка: Участникът задължително посочва като вид разход гориво и видът му в колона 1.

Забележка: Участникът прилага разиенка за начина на образуване на предложената йена за пътникокилометър (пкм)
л

Забележка към т.1: Участникът предоставя информация за вида на използваното гориво, съгласно чл.32 от Закона за акцизите | и данъчните 
складове и средна разходна норма в литри за 100 км. и цена за 1 л. гориво..

Дата: 27.11.2019 г. Подпис
Билян Ие

/управител на ..Б И £О^Д“/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



РАЗЦЕНКА ЗА ПЪТНИКОКИЛОМЕТЪР ПО ЛИНИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО-
КЕРЕКА

без Л Л С

/. Общ пробег

2. Брой превозени пътници

3. Пълни разходи за производство:

3.1.Показатели по видове разходи

(преки и непреки разходи):

- гориво

- масло

- други материали (резарвни части и др.)

- разходи за трудови възнаграждения

- разходи за начисления за сметка на работодателя

- допълнителни разходи
(разходи за управление и обслужване на дейността)

3.2. Разумни печалба -  5%

26 км 

9 бр. 

23,29 лв.

22.18 лв.

6.18 лв.

1.00 лв.

5.00 лв.

5.00 лв.

1.00 лв.

4.00 лв. 

1.11 лв.

4. Пълни разходи за производство на 1 км пробег

5. Извършена работа

6. Разценка/т.3 : т.5 /

7. Разценка с ДДС

0,896 лв. 

234 п/км 

0,100 лв. без ДДС  

0 ,120 лв. с ДДС

ПОДПИС И ПЕ^А^Тъв
Билян Ив&кйЬв>•ч г 
/ управител 1
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Приложение 6 "Цени на абонаментни карти"
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1 2 3 4
Велико Търново - Габрово 80 лв. без ДДС / 96 лв. с ДДС 80 лв. без ДДС / 96 лв. с ДДС 100 лв. без ДДС / 120 лв. с ДДС
Велико Търново - Керека 40 лв. без ДДС / 48 лв. с ДДС 40 лв. без ДДС / 48 лв. с ДДС 50 лв. без ДДС / 60 лв. с ДДС
Велико Търново - Шемшево 16 лв. без ДДС / 19,20 лв. с ДДС 16 лв. без ДДС / 19,20 лв. с ДДС 20 лв. без ДДС / 24 лв. с ДДС
Велико Търново - Буковец 32 лв. без ДДС / 38, 40 лв. с ДДС 32 лв. без ДДС / 38,40 лв. с ДДС 40 лв. без ДДС / 48 лв. с ДДС

Добавят се необходимия брой редове, съобразно позицията и отделните маршрути и линии

Забележка: цените с намаленията трябва да са съобразени с изискванията 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

Билян Иванов 
управител 
"В И В ТРАНС^ЕООД

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



Приложение 7 МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Линия Велико Търново  -  Габрово

■ о оо СО о
з; х о.
£  2 со

Велико Търново 5,00 лв.
Габрово 5,00 лв,

(добавят се или се изтриват редове в зависимост от броя на спирките)

Цените на билетите са на база разценка 0,102 лв без ДДС за 
пътникокилометър, образувана от приложената калкулация и разстоянието 
в км. между населените места.

Линия Велико Търново - Габрово

Ве
ли

ко
Тъ

рн
ов

о

Га
бр

ов
о

Велико Търново 6,00 лв.
Габрово 6,00 лв.

(добавят се или се изтриват редове в зависимост от броя на спирките)

Цените на билетите са на база разценка 0,122 лв с ДДС за 
пътникокилометър, образувана от приложената калкулация и разстоянието 
в км. между населените места.

?
Билян Иванов
управител
"Б И Б ТР/у^ЕО О Д

/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



Приложение 7 МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Линия Велико Търново - Нервна

Ве
ли

ко
Тъ

рн
ов

о

Ш
ем

ш
ев

0

Бу
ко

ве
ц

Ке
ре

ка

Велико Търново 0,70 лв. 2,00 лв. 2,50 лв.
Шемшево 0,70 лв. 1,30 лв. 1,90 лв.
Буковец 2,00 лв. 1,30 лв. 0,60 лв.
Керека 2,50 лв. 1,90 лв. 0,60 лв.

(добавят се или се изтриват редове в зависимост от броя на спирките)

Цените на билетите са на база разценка 0,100 лв. без ДДС за 
пътникокилометър, образувана от приложената калкулация и разстоянието 
в км. между населените места.

Линия Велико Търново - Нервна

Ве
ли

ко
Тъ

рн
ов

о

Ш
ем

ш
ев

0

Бу
ко

ве
ц

Ке
ре

ка

Велико Търново 0,80 лв. 2,40 лв. 3,00 лв.
Шемшево 0,80 лв. 1,50лв. 2,20 лв.
Буковец 2,40 лв. 1,50 лв. 0,70 лв.
Керека 3,00 лв. 2,20 лв. 0,70 лв.
(добавят се или се изтриват редове в зависимост от броя на спирките)

Цените на билетите са на база разценка 0,120 лв. с ДДС за 
пътникокилометър, образувана от приложената калкулация и разстоянието 
в км. между населените места.

Билян Иванов 
управител 
" Б И  Б Т Р А Ж ^  
ЕОС\Д ^

< / . / V

/ 0 0 5 - .

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
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НА ТРАНСПОРТА
ПЗПТЛНИТЕЛНа Х,№НЦНЯ>АВ ГОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ’

14 *4 » 4 V * •*’

М А Р Ш Р У Т Н О  Р А З П И С А Н И Е  №4103 

на автобусна линия ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ГАБРОВО 

Изпълнява се целогодишно.

Разстоя
ние ( км.)

Час,минути
М А Р Ш Р У Т

Час,минути
Пристига Стои Тръгва Прцстига Стои Тръгва

13.30 Велико Търново-АГ "Запад" 15.50
Болницата - с.п.ж.
Театъра - с.п.ж.
Съда - с.п.ж.
Габрово -"Колелото"-с.п.ж.
Габрово - жп.гара - с.п.ж.

50.0 14.20 АГ Габрово 15.00

Обща дължина  
Общ о време за движение 
Общ о време за пътуване

26.5.2009

50.0 км. 
0.50 ч.мин. 
0.50 ч.мин.

Средна техническа скорост 60.0 км/ч
Средна съобщителна скорост 60.0 км/ч

За Министерство на транспорта: ✓

1 П/чГ М  П Г * 1 Т  П Л  л " Л  Й  щ VЧ ЯЯЯЯ Л  ЯЛ 4ГЬ л  ™  в ш— я — —  —  —  ■ ■ Л  —  —

Настоящето разписание се възлага от Община Велико Търново на

„Б И Б ТРАНС” ЕООД гр.В.Търново,с договор от 13.01.2020 г. със срок на действие до

13.01.2025 г.



£ с! 1М <ъ <''<гС/7'с'-

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА /  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” .

М А Р Ш Р У Т Н О  Р А З П И С А Н И Е  №4101 

на автобусна линия ВЕЛИКО ТЪРНОВО - КЕРЕКА 

Изпълнява се целогодишно.

Разстоя
ние ( км.)

Час,минути
М А Р Ш Р У Т

Нас,минути
Пристига Стои Тръгва Пристига Стон Тръгва

6.30 Велико Търново-АГ "Запад" 7.39
7.0 6.39 1 6.40 Шемшево 7.29 1 7.30
13.0 6.55 1 6.56 Буковец 7.13 1 7.14
6.0 7.04 Керека 7.05

Общ а дълж ина 26.0 км. Средна техническа скорост
Общ о време за движ ение 0.32 ч.мин. Средна съобщ ителна скорост
О бщ о врем е за пътуване 0.34 ч.мнн.

• ■ I 1 •

09.12.2008

( Попълва се от общинската администрация )

Настоящето разписание се възлага от Община Велико Търново на

„Б И Б ТРАНС” ЕООД гр.В.Търново,с договор от 13.01.2020 г. със срок на действие до

13.01.2025 г.

Заверка на

48.7 км/ч  
45.9  км/ч



м и н и с т е р с т в о  н а  т р а н с п о р т а  /
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ’ ^  V

М А Р Ш Р У Т Н О  Р А З П И С А Н И Е  №4102 

на автобусна линия ВЕЛИКО ТЪРНОВО - КЕРЕКА 

Изпълнява се целогодишно.

Разстоя
ние ( км.)

Час,минути ' Ш ■ 
М А Р Ш Р У Т

Час,минути
Пристига Стои Тръгва Пристига Стои Тръгва

18.00 Велико Търново-АГ "Запад" 19.09
7.0 18.09 1 18.10 Шемшево 18.59 1 19.00
13.0 18.25 1 18.26 Буковец 18.43 1 18.44
6.0 18.34 Керека 18.35

О бщ а дълж ина 26.0 км. Средна техническа скорост 48.7 км/ч
Общ о време за движ ение 0.32 ч.мин. Средна съобщ ителна скорост 45.9 км/ч
Обш о време за пътуване 0.34 ч.мнн.

09.12.2008

( Попълва се от общинската администрация 1

Настоящето разписание се възлага от Община Велико Търново на 

„Б И Б ТРАНС” ЕООД гр.В.Търново,с договор от 13.01.2020 г. със срок на действие до



Ш ш ^ Е ^ Э Т В О  НА ТРАНСПОРТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА\^ЕНЦЙ&£*7УВТЬМ0БИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" /— “ /

М А Р Ш Р У Т  Н О  Р А З П И С А Н И Е  №4102 

на автобусна линия ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ГАБРОВО 

Изпълнява се целогодишно.

Разстоя
ние ( км.)

Час,минути
М А Р Ш Р У Т

Час,минути
Пристига Стои Тръгва Пристига Стои Тръгва

10.30 Велико Търново-АГ "Запад" 12.50
Болницата - с.п.ж.
Театъра - с.п.ж.
Съда - с.п.ж.
Габрово -"Колелото"-с.п.ж.
Габрово - жп.гара - с.п.ж.

50.0 11.20 АГ Габрово 12.00

О бш а дълж ина
О бщ о време за движение
О бщ о време за пътуване

26.5.2009

50.0 км. 
0.50 ч.мин. 
0.50 ч.мин.

Средна техническа скорост  
Средна съобщ ителна скорост

За Министерство на транспорта:

60.0 км/ч
60.0 км/ч

( Попълва се от общинската а д м и н и с т р а ц и и  )

Настоящето разписание се възлага от Община Велико Търново на

„Б И Б ТРАНС” ЕООД гр.В.Търново,с договор от 13.01.2020 г. със срок на действие до

13.01.2025 г.

Заверка на общината: \  \У д  |


