
Д О Г О В О Р    №…………..……. 

 

Днес ………….2017 год. в гр.Трън, подписаните от една страна 

ОБЩИНА ТРЪН, гр.Трън, обл. Перник, община Трън, пл. „Владо Тричков” № 1, БУЛСТАТ 

000386790 представлявано от Станислав Николов - Кмет и Захарина Захариева - 

Гл.счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

и от друга страна 

“………………………………” …………, със седалище и адрес на управление: гр. …………, 

ул. „…………………..” №1, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията 

под ЕИК ……………………, представлявано от ………………………………….. – 

……………………….. в ……………………. наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ  

във връзка с Протокол № ...... / ..............2017 г. на Кмета на Община Трън, на основание чл. 

194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор, за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва 

„Осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни хранителни 

продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на 

територията на община Трън” по следните маршрути:  

 Маршрут №1 – от гр. Трън през с.Ярловци – Главановци – Насалевци - Рани луг – 

Слишовци – Стрезимировци – Джинчовци – Реяновци – Бохова до с.Ломница с 

дължина на маршрута – 88 км; 

 Маршрут  №2 – от гр. Трън през с.Глоговица – Туроковци – Бераинци – Забел –  

Зелениград – Лешниковци до с. Милославци с дължина на маршрута – 105.4 км. 

 Маршрут №3 – от гр. Трън през с.Вукан – Мрамор – Кожинци – Горочевци – 

Докьовци – Пенкьовци – Лева река с дължина на маршрута – 108.2 км. 

 Маршрут №4 – от гр. Трън през с. Ст. Извор – Костуринци – Еловица – Стайчовци – 

Горна Мелна – Долна Мелна – Дълга лука с дължина на маршрута – 98 км. 

 Маршрут  №5 – от гр. Трън през с. Глоговица – Велиново – Милкьовци – Ерул с 

дължина на маршрута – 91.4 км. 

 Маршрут №6 – от гр. Трън през с. Ездимирци – Врабча – Проданча – Бутроинци –  

Мракетинци – Парамун – Лялинци – Неделково с дължина на маршрута – 138 км.. 

(2) Дейностите по ал. 1 се извършват 2 (два) пъти седмично.  

 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

 Чл.2. Настоящият договор се сключва за срок до 31.12.2017 г., считано от датата на 

подписването му. 

 

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.3.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цена в размер на …………………… лв./км (…….. 

лева ………………………… стотинки на километър) действително извършени и доказани 

транспортни разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. по 

маршрутите посочени в чл.1, ал.1 от договора. 

          (2) Извършените превози за предходния месец се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след постъпване на средствата по постановление № 374/22.12.2016 г. на 

Министерски съвет по бюджета на Възложителя в срок до 30 (тридесет) дни след представяне 

на фактура и пътни листове, за извършените курсове от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Пътните листове 



трябва да са подписани от кметовете на кметствата по съответните маршрути. 

(3) Плащанията се извършват по банков път, по сметки на Изпълнителя както следва: 

Банка: 

- IBAN: ………………………………. 

- BIC: ………………………… 

(4) Плащанията се извършват от Община Трън, в рамката на осигурения и постъпил 

бюджет на Общината, съгласно постановление № 374/22.12.2016 г. на Министерски съвет за 

одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за покриване на част от 

транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в малки 

селища с население до 500 жители, разпределени съгласно приложение № 6 към 

постановлението. Стойноста на договора не трябва да надвишава 38 160 (тридесет и осем 

хиляди сто и шестдесет) лева без ДДС 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.5.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква информация за хода на изпълнението по 

предмета на договора, като има право да дава задължителни предписания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

доколкото не пречат на неговата оперативна самостоятелност и не излизат извън рамките на 

поръчката. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да заплати съответното възнаграждение, 

докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява чрез свои представители, контрол 

върху изпълнението на договора. 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на предмета 

на настоящия договор; 

   

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата; 

2. да получи уговореното с настоящия договор възнаграждение при условията и в 

сроковете, посочени в настоящия договор. 

Чл. 8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

  1. Да извършва услугата с транспортни средства годни за превоз на хранителни 

продукти, съгласно действащото българско законодателство. 

  2.  Да поддържа транспортните средства изправни, в добро санитарно - хигиенно 

състояние. 

  3. Да представи фактури и пътни листове, за извършените курсове, подписани от 

кмет/кметски наместник на съответното населено място. 

  4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приема и урежда незабавно надлежно предявените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламации за качество на извършени транспортни услуги – доставки. 

 

VІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

Чл.9. При забавяне на доставката на хляб и основни хранителни продукти 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 3% /три на сто/ от стойността на забавената 

доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 15% /петнадесет на сто/ от тази стойност. 

Чл.10. В случай на неизпълнение на условие от този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на нанесените щети, които се установяват от 

комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



  

VIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

  Чл.11. Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 

системно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

  Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са 

настъпили съществени промени във финансирането, извън правомощията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати, с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ веднага след настъпване на обстоятелствата. 

 Чл.13. Настоящият договор се прекратява : 

1. с изтичането на срока за изпълнение; 

2. по взаимно писмено съгласие на страните. 

3. при достигане на прогнозната стойност на договора. 

4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение. 

VIІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

      Чл.14. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават 

доброволно между страните, а при непостигане на съгласие по съдебен ред. 

  Чл.15. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за обществените 

поръчки,  Правилника за прилагане на ЗОП, Закона за задълженията и договорите и други 

действащи нормативни документи. 

  Чл.16. Изменение на настоящия договор за обществена поръчка се допуска по 

изключение, при условията на Закона за обществените поръчки. 

  Чл.17. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор, следва да 

бъдат в писмена форма. 

 Чл.18. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени 

условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

    

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Приложения: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя; 

2. Ценово предложение на Изпълнителя; 

3. Техническо задание на Възложителя. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН                       

..........…………….........................                           ……………………………                            

/СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ/                                                /………………………../ 

 

 

  

 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 

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

/ЗАХАРИНА ЗАХАРИЕВА/ 

  

 


