
Договор 
Днес ............ в град ................. между: 

1.............................................................................................................................................................

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

наричан за краткост Възложител и 

 

2.  “ВИП ТРАНС” ООД със седалище и  адрес на управление : гр. Плевен ул. Иван Вазов 

№10 А,  ИД. № 114685978 , представлявана от Владимир Гатев – Управител, наричан за по-

долу  Изпълнител, се сключи настоящия договор за следното: 

 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 
Чл.1  Възложителят възлага , а Изпълнителят приема да извърши срещу възнаграждение със 

свои или наети транспортни средства  транспортна услуга с автобус  по маршрут :  

................................................................................ с автобус ................................ 

 

II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 
 Чл.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение 

представляващо договорената цена на изминат километър в размер определен в конкретната 

заявка и по начин, уговорен в настоящия договор. 

 Чл.3  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  се задължава преди началото на извършване на услугата да 

предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък с данните на превозваните пътници , отговарящ на 

съответните нормативни изисквания. 

 Чл.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да оказва пълно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за 

изпълнение на договорените задължения. 

 Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да ползва автобусите само във връзка с предмета на 

договора и да следи за спазването на маршрута. 

 Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да опазва предоставения му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

автобус по време на пътуването и да заплати всички щети /ако има такива/, направени от 

пътуващите. 

 Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да извършва контрол /текущ или инцидентен/ при 

изпълнение на услугата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл.8  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да получи фактура за всяко извършено плащане.  

 Чл.9  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да поеме  следните  разходи  за  своя  сметка , както 

следва: 

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

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

 
                          II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Чл.10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  автобус, в 

технически изправно състояние, с всички необходими документи и шофьори , притежаващи 

необходимата квалификация за осъществяване на  пътуването, както и всички удобства  

предвидени за нормалното пътуване . 

Чл.11 Водачите са длъжни да осигурят  безопастността и сигурността на пътуването и 

спазват стриктно определения  в договора маршрут, като са възможни отклонения , по 

желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или само ако важни причини налагат това, за които той дължи 

допълнителна сума, съобразно изминатите километри. 



Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава, при съобщение за възникнала авария, да вземе за своя 

сметка необходимите мерки за ремонт на автобуса или да изпрати ново превозно средство. 

Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да изготвя фактура за всяко плащане и я предостави за 

подпис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да поеме следните разходи за своя сметка: 

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

 

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 
 

Чл.15 С пристигането на наетото превозно средство в началния пункт на уговорения в 

договора маршрут, комисия състояща се от водачите на превозното средство и 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, записва данните от километража на автобуса. При 

пристигане в крайния пункт на пътуването същата комисия записва данните на 

километража. Така установените изминати километри са база за изчисляване на 

окончателната стойност на услугата. 

Чл. 16 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, определено по размер 

и вид валута в настоящия договор. Възнаграждението се определя без включен ДДС. 

Чл. 17 При подписването на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово …../………………./ процента от договореното възнаграждение. 

Чл. 18 Окончателното плащане на договореното възнаграждение се извършва в деня на 

издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по - късно от 5 работни 

дни след датата на фактурирането. 

Чл. 19 Плащането се осъществява в брой или по банков път, по сметката на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  IBAN: BG35PRCB92301018442728, BIC: PRCBBGSF, ПроКредит Банк 

клон Плевен. 

Чл. 20 При просрочия на плащанията виновната страна дължи неустойка , равна на 

законовата лихва за съответния период. 

Чл.21  При отказ от заявената услуга от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и при наличие на 

извършено плащане по договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи 

връщане на полученото изцяло. При отказ от заявената услуга от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по-късно от 15 дни преди тръгването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задържа 

направеното авансово плащане. 

 

IV.СРОК НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 22 Настоящия договор се сключва за срок от ............... до ...................... 

 

                                             V. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 23 Промени в условията на настоящия договор могат да се правят по  взаимно писмено 

договаряне на страните. 

Чл. 24 За неуредени по горе въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и 

договорите и действащото гражданско законодателство на Република България. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ: 


