
 

 

 
 
 

 

ПРОЕКТ! 

ДОГОВОР  
 

№ ..................../................... 2017 г. 
 

 
Днес, …………........... 2017 г., в гр. Алфатар, на основание чл.194, ал.1 от ЗОП и утвърден от 

кмета Община Алфатар, Протокол на комисия от ......................2017 г. за получаване, 

разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в обществена поръчка, 

между: 

 

1. ОБЩИНА АЛФАТАР, град Алфатар, ул. „Йордан Петров” № 6, с ЕИК/БУЛСТАТ 

000565359, представлявано от Янка Стоянова Господинова – кмет на Община Алфатар и 

Крася Райчева Дянова – Главен счетоводител, наричана за краткост в договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна  

 

и 

 

2......................................................................, със седалище и адрес на управление: 

............................................................................................., ЕИК .............................. 

представлявано от ............................................................................., в качеството му на 

..........................................,определен за Изпълнител след проведена обществена поръчка по 

реда на глава двадесет и шеста от ЗОП чрез обява с уникален код №………………, и на 

основание  чл. …………………..от ЗОП, както и на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за 

автомобилните превози, и чл.16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда 

за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси, издадена от Министерство на транспорта, информационните 

технологиии съобщенията, в съответствие с нормите на Регламент /ЕО/ 1370 / 2007 г. на 

Европейския парламент и на Съвета относно обществените услуги за пътнически превоз с 

железопътен и автомобилен транспорт, наричано по-долу за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 

друга страна,  

 

се сключи настоящият договор за следното: 

 
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУОБЩИНСКИ ЛИНИИ, СЪГЛАСНО  

УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА 

ОБЩИНА АЛФАТАР” 

 

ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ 

Определения и правила за тълкуване, които се прилагат за целия Договор: 

Транспортна задача: маршрутен пробег в километри, възложен на Превозвача за 

определен период от време и/или линии, детайлизирани по Маршрутни разписания. 

Изключително право: Право, упълномощаващо оператор на обществена услуга да 

извършва определени обществени услуги за пътнически превоз по конкретен маршрут или 

мрежа в рамките на Община Алфатар и Община Силистра, като се изключва всеки друг 

такъв оператор. 

Курс: движението на едно превозно средство в едната посока по маршрута на Линията от 

начална до крайна спирка. 

Линия: автобусна междуобщинска линия от областната транспортна схема от квотата на 

Община Алфатар, която съдържа задължително  наименование, начална и крайна точка. 



 

 

 
 
 

 

Маршрутен пробег: броят на реално изминатите километри от възложената транспортна 

задача -  /действително изминат пробег по разписание от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнени 

превози в края на всяко тримесечие/. 

Маршрутно разписание: планирано време на движение на превозните средства от 

Линията при всяко тръгване от начален пункт, спиране на всяка спирка и пристигане на 

крайна точка. Маршрутното разписание задължително съдържа  наименование на Линията, 

спирките по маршрута, времето на тръгване/пристигане и началните/крайните пунктове. 

Превозвач: Операторът на обществената услуга по смисъла на Регламент (ЕО) № 

1370/2007, на когото, по силата на настоящия договор, са вменени задължения за 

извършване на обществена услуга. 

Превозни документи: са всички редовни превозни документи за обществен превоз на 

пътници, издадени при условията на действащото законодателство. 

Пътникокилометър: Мерната единица, която измерва превозването на един пътник на 

разстояние един километър. 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителя приема в качеството му/им на 

Превозвач/и да извършват обществен превоз на пътници по автобусни линии по 

транспортна схема на междуобщински автобусни линии, съгласно маршрутни разписания от 

областната транспортна схема от квотата на Община Алфатар и съгласно клаузите и 

приложенията, представляващи неразделна част от този договор. 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

           Чл. 2. Договорът влиза в сила от датата на сключването му и има срок на изпълнение 

1/една/ година. 

 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.3(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ субсидира  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Превозвача за извършени 

разходи за  пътнически превози по нерентабилни линии в слабонаселени и планински 

райони  съгласно Част четвърта от Наредбата заусловията 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 вътрешноградскиятранспорт и транспорта в планински и 

други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.  

           (2) Средствата за субсидиране на превозите  се предоставят по реда на 

горецитираната наредба и до размера, определен в държавния бюджет за тази цел, при 

спазване на приоритетите за разходване на бюджетните средства,определени със Закона за 

държавния бюджет за съответната година.  

(3) Плащането ще се осъществи след постъпване на средствата от републиканския 

бюджет по бюджета на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Община 

Алфатар  справка с  данни  на хартиен носител и по електронен път по образец – 

приложение № 4, към чл. 12, ал. 1 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 нормативни 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 (обн., ДВ, 

бр. 51 от 07.07.2015г.)  най-късно в 30 дневен срок, след отчетния период  и получаване на 

средствата от републиканския бюджет. 



 

 

 
 
 

 

 (4) Плащането ще се извършва след постъпване на средствата от републиканския бюджет 

по бюджета на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ПРЕВОЗВАЧА на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на справки  за извършения през отчетния период маршрутен пробег и 

други отчетни данни съгласно ал. 3. 

Чл. 3.1.  /1/  Цената на билета, определена за превоз по маршрута за един курс от 

началния до крайния пункт за съответната автобусна линия е, както следва: 

1. Автобусна линия.............................................................................- …………………….. 

лв. без ДДС или ...........................................с ДДС. 

2. Автобусна линия.............................................................................- …………………….. 

лв. без ДДС или ...........................................с ДДС. 

3. Автобусна линия.............................................................................- …………………….. 

лв. без ДДС или ...........................................с ДДС. 

4. Автобусна линия.............................................................................- …………………….. 

лв. без ДДС или ...........................................с ДДС. 

5. Автобусна линия.............................................................................- …………………….. 

лв. без ДДС или ...........................................с ДДС. 

 

              /2/ Прогнозната стойност на поръчката се определя съгласно предвидените  

субсидии от Републиканския бюджет за 2017 година, разпределени по реда установен  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 нормативни 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 (обн., ДВ, бр. 51 от 07.07.2015г.) но не 

повече от  6 000,00 лв. без ДДС за целия срок на договора.  

Чл. 3.2./1/ Субсидиите  ще се изплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ПРЕВОЗВАЧА по банков 

път, след представяне на информацията по чл. 3.1., ал. 4. и след определяне от община 

Алфатар размера на месечната субсидия на базата на предоставената от Изпълнителя Справка 

с данни по чл. 12, ал. 1 като разлика между отчетения нетен финансов ефект и предоставените 

до този период субсидии.  В 7-дневен срок от определянето на размера на месечната субсидия 

Община Алфатар превежда чрез Системата за електронни бюджетни плащания (СЕБРА) по 

банкова сметка на Изпълнителя полагащата се за отчетния месец субсидия до изчерпване на 

разполагаемата сума.  

/2/ Субсидиите за пътнически превози се предоставят на превозвачите до размер, който 

не превишава сумата, съответстваща на нетния финансов ефект от изпълнението на 

задължението за обществените услуги и се определя по реда на Глава Втора, част Четвърта от 

Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените 

приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния 

транспорт, предвидени в нормативни 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. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 4 Приходите от продажба на билети остават в Изпълнителя. Възложителят не 

предвижда изплащане на други суми на Изпълнителя/Превозвача, с изключение на 

случаите, когато се предвиждат плащания от републиканския бюджет по реда на 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 нормативни 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 (обн., ДВ, бр. 51 от 07.07.2015г.)  

Чл. 4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи лично или чрез 

контролните органи изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора и при 

установени нарушения да налага санкциите, предвидени в договора или да 

сезираконтролните органи по ЗАвтП. 

Чл. 4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да поставя условия пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

извършване на безплатни или с намалени цени пътувания, освен регламентираните по 

нормативен ред. 

Чл. 5. При възникнала необходимост, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави 

промени в маршрутното разписание по линията, по надлежния ред. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 Чл. 6. Изпълнителят осигурява обществен превоз на пътници по цени на билети, 

обявени от него в ценовото предложение и по цени, формирани на база разчетите на 

Изпълнителя, съгласно тарифна ставка – пътниккилометър  и включении  всички разходи в 

т.ч. общо експоатационни, административно-управленчески и други разходи. 

 

           Чл. 7. Изпълнителят се задължава: 

1. да спазва утвърдените маршрутни разписания, които са неразделна част от настоящия 

договор, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в документацията за поръчката, 

предложената ценова оферта, както и нормативните изисквания за дейността; 

2. да спазва всички изисквания, свързани с безопасността на движението; 

3. да има сключени договори с правоспособни водачи и друг персонал за осигуряване на 

нормална и безопасна експлоатация на наличните автобуси; 

4. да организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална 

продължителност на работния ден /смяна/, междудневната и междуседмичната почивка 

съгласно Закона за автомобилните превози; 

5. да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им 

здравословно състояние; 

6. да организира проверката на техническото състояние на автомобилите преди излизане от 

гаража; 

7. да осигурява всички задължителни застраховки на пътниците и водачите; 

8. да спазват нормативните санитарно-хигиенни изисквания за превоз на пътници по 

отношение на отопление и вентилация на салона за пътници съобразно сезона; 

9. да осигуряват комфорт на пътниците в превозното средство - тиха музика, обявяване на 

видно място на разписанията, оповестяване на спирките и др.; 

10. да осигурява необходимите карти и билети съгласно Наредбата за условията и реда за 

отпечатване и контрол върху ценните книжа, осигурява тяхната предварителна продажба и 

не допуска превоз на пътници без документ за платена цена /билети и карти/; 

11. да изпълнява превоза с автобусите, с които е участвал в процедурата и предвидените 

резервни или с други такива, категории и клас  съгласно чл. 149 от ЗДП, като при 

настъпване на промени е длъжен да уведоми в 5 - дневен срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

причините, налагащи промяната на автобусите и представи копия на Удостоверение за 

техническа изправност на ППС, Свидетелство за регистрация – Част Първа и Удостоверение 

за обществен превоз на пътници, издадено за новото превозно средство, с което ще се 

осъществява превоза. 

12. да поддържа техническите качества на автобуса за целия срок на договора, като при 

възникване на технически или друг проблем своевременно осигурява резервно превозно 

средство за извършване на транспортната услуга. 



 

 

 
 
 

 

13. да изпълнява транспортната услуга с изправни превозни средства, отговарящи на 

изискванията на Наредба № Н-32/16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на 

техническата изправност на пътните превозни средства на МТИТС. 

14. да представя  ежемесечно в Община Алфатар опис-сметка /справка/ за: 

а/ действително изминатия маршрутен пробег по възложените разписания за съответния 

месец и друга информация за попълване на Приложение № 4, към чл. 12, ал. 1 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 нормативни 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 (обн., ДВ, бр. 51 от 07.07.2015г.)  ; 

б/ броя и вида на издадените превозни документи /билети и карти/ за съответния месец; /ако 

е приложимо/ 

15. да не преотстъпва обслужването на линията на други превозвачи извън онези с които 

има сключен договор за подизпълнение. 

16. При определяне на минималните размери на намаленията на превозните цени да спазва 

изискванията на Постановление №66 на МС на РБ от 1991г. (изм. ДВ бр. 51 от 07.07.2015г.) 

/ако е приложимо/ 

17. да не извършва едностранни промени в организацията на превозите 

18. да не извършва неразрешени от компетентните органи превози 

19.при изтичане на срока на Лиценза да предприеме съответните действия за подновяването 

му и да го представи на Възложителя в 14-дневен срок от издаването му. 

20. да спазва действащите нормативни актове. 

 

Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право: 

1. да извършва едностранни промени в организацията на превозите, влошаващи тяхното 

качество и култура; 

2. да допуска превоз на пътници без документ за превоз; 

3. преотстъпва извършването на превози на друга фирма; 

4. Сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 

1 от ЗОП; 

5. Възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 

6. Заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 

а/ За новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване; 

б/ Новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 

които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

(2) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на 

изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 54, ал.1 от ЗОП, както и при нарушаване на 

забраната по чл.75, ал.3 от ППЗОП в 14-дневен срок от узнаването. 

4. извършва неразрешени от компетентните органи превози; 

Чл.9. При извършване на превозите по междуселищни автобусни линии 

задължително да се  използват автогарите и автобусните спирки, посочени в маршрутното 

разписание. 

Чл.10. В случаите на несъгласие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от изменението на 

маршрутното разписание по чл.6, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати договора. 



 

 

 
 
 

 

Чл.11. (1) При изпълнението на настоящия договор Изпълнителят (ненужното се 

изтрива) няма да ползва или ще ползва следните подизпълнител/и, посочени в офертата му: 

………………………………. 

(2) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение относно 

декларираните дейности и с декларираните подизпълнители, посочени в офертата му, както 

и да предостави оригинален екземпляр на договора/ите за подизпълнение на Възложителя в 

3 /три/ дневен срок от сключването им. 

(3) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от процедурата. 

(4) В случай, че Изпълнителят сключи допълнително споразумение към договора за 

подизпълнение с посочения подизпълнител/и или замени подизпълнител/и, в срок до 3 (три) 

дни от сключването му/им Изпълнителят изпраща на Възложителя оригинален екземпляр от 

договора или допълнителното споразумение заедно с доказателства, че са изпълнени 

условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

(5) Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията 

по чл.8, ал. 3 от договора (чл. 66, ал. 2 от ЗОП). 

 

VІ.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 12. (1) При подписване на настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 

да представи в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ парична/банкова гаранция или застраховка за 

изпълнение на договорните задължения на стойност ……………………. лева равняваща се 

на 5% (пет процента) от прогнозната обща стойност на поръчката без включен ДДС  -  

……………………. лева. 

(2) Гаранцията се предоставя под формата на банкова гаранция/застраховка/депозит 

на парична сума по банкова сметка на Община Алфатар: 

ПИБ офис Дулово 

IBAN BG 68FINV91503316653651 

BIC FINVBGSF 

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ВЪЗЛОЖИТИЛЯ до 10 

(десет) календарни дни след прекратяване на договора при изпълнение на всички 

задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора и уреждането на всички финансови 

претенции между страните. 

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ системно не изпълнява задълженията си по 

договора и в резултат на това договора се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният има 

право да си задържи гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за 

претърпени вреди, надвишаващи размера на представената гаранция. 

(5) При прекратяване на договора по взаимно съгласие, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията за изпълнение на договора. 

 

VІI . ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА 

Чл.13. Контролът по спазването на настоящия договор и приложените Маршрутни 

разписания се осъществява от органите по ЗАвтП и от упълномощени от кмета на Община 

Алфатар длъжностни лица. 

Чл.14. (1) При констатирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ самоволно ограничаване на 

договореното транспортно обслужване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неизпълнение 

/нарушение на други задължения по раздел V от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

получи неустойка в размер на 100 (сто) лв., за всяко констатирано нарушение. 



 

 

 
 
 

 

(2) При виновно неизпълнение на задълженията по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за всички вреди /претърпени загуби и 

пропуснати ползи/, надвишаващи размера на уговорените неустойки. 

(3) Ако в резултат от неизпълнение на задължение по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде заведен иск срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от трета страна или бъдат 

наложени финансови санкции от държавни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще възстанови на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички претърпени от него вреди, разноски и/или разходи. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка в следните случаи: 

1.при неосигуряване на снегопочистване и опесъчаване на маршрутите от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. при неизпълнение на транспортната задача, вследствие на пътно- транспортно 

произшествие не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. при природни бедствия – земетресения , наводнения, пожари и др.; 

4. при отклоняване на автобусите по разпореждане на военни органи, органи на Гражданска 

защита и МВР. 

 

VІII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.15. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. С изтичане срока на договора; 

2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора; 

4. При констатирани системни нарушения на клаузите на настоящия договор /повече 

от 3 нарушения с наложени санкции в рамките на 1 календарна година за едно и също по 

вид нарушение/ или прекратяване на изпълнението на възложените превози 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да получи неустойка в размер на 500 

/петстотин/ лева. 

5. При достигане на прогнозната стойност; 

6. С едномесечно едностранно предизвестие от страна на Възложителя; 

7. При други, предвидени в законодателството основания; 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие: 

1. При прекратяване правата, произтичащи от лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. При открито производство по ликвидация или несъстоятелност на превозвача. 

3. По силата на актове на компетентни държавни органи; 

4. При възникване по време на изпълнението му на обстоятелство по чл. 54, ал.1 от 

ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл.75, ал.3 от ППЗОП; 

 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 16. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 

повод изпълнението на договора или свързани с договора, 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 на територията на Република България по реда на Гражданския 

процесуален кодекс. 

Чл.17. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на 

друга клауза или на договора като цяло. 

Чл.18. За неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на ЗЗД 

и действащите нормативни актове. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

Настоящият договор се изготви в три еднообразни екземпляра, два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Неразделна част от настоящия договор са: 

Приложение 1, съдържащо маршрутните разписания;  

Ценово предложение на Изпълнителя; 

Техническо предложение на Изпълнителя. 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

.........................................                                               ........................................ 

ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

Кмет на  Община Алфатар   

 

........................................ 

Крася Дянова –  

Главен счетоводител 

 

 

 

Съгласували: 

 

Директор дирекция АПОФ  ............................ 

 

Юрисконсулт............................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

1. Автобусна линия: Силистра – Алфатар – Силистра; 

2. Автобусна линия: Силистра – Алфатар – Чуковец -Силистра; 

3. Автобусна линия: Чуковец – Алфатар – Силистра- Чуковец; 

4. Автобусна линия: Силистра – Бистра; 

5. Автобусна линия: Силистра – Бистра. 

 

 

 

 

 

Неразделна част от настоящото приложение са 5 броя маршрутни разписания на 

всяка една от автобусните линии. 

 

 

 

 

 


