Приложение 5
ПРОЕКТ!

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”
2050/ Ихтиман, обл. Софийска, бул. “Цар Освободител” 76, тел. – 0893615050, факс -0724 / 821 76

http://www.sou-ihtiman-bg.com/

ДОГОВОР
Днес, …………. година в Ихтиман се сключи настоящия договор между:
1. СОУ „Христо Ботев”, със седалище и адрес на управление:
гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” №76, Булстат 000760188,
представлявано от Иванка Георгиева Пелтекова – директор и Фиданка
Пенева – счетоводител, наричано за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една
страна
и от друга
2. ……………………………………….
представлявано от ………………………………….., ЕГН: …………………
със седалище и адрес на управление: ……………………………………;
Булстат ………………;
вписан в търговския регистър с решение на ………………………………….
наричан за краткост «Изпълнител» се сключи настоящият договор за
следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извършва
следното:
«Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и
на деца подлежащи на задължително обучение от СОУ „Христо Ботев”
Ихтиман през учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрутни
разписания на територията на община Ихтиман по
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 «Превозване на ученици от селата
1.
Живково, Веринско,
2.
Черньово и Полянци
3.
Стамболово,
до СОУ „Христо Ботев” гр. Ихтиман и обратно по предварително уточнени
графици и маршрути» с автобуси до 22 места
А. Маршрути:

1. Ихтиман – Живково – Веринско – Живково – Ихтиман – по 4 курса по 22,0
км дневно с автобус до 22 места за двата учебни срока на учебната 2015/2016
година
2. Ихтиман – Полянци – Ихтиман – 4 курса по 18,2 км дневно с автобус до 22
места за двата учебни срока на учебната 2015/2016 година
3. Ихтиман – Стамболово – Ихтиман – 4 курса дневно по 10,0 км с автобус до
22 места за двата учебни срока на учебната 2015/2016 година
Б. ГРАФИК – РАЗПИСАНИЕ
Б.1. За движението на автобусите от с.Живково и с.Веринско до СОУ
“Христо Ботев” – гр. Ихтиман и обратно през 2015/2016 учебна година
І УЧЕБЕН СРОК
7.00ч. Автогара - с.Живково - с.Веринско - с.Живково - СОУ “Христо
Ботев”
12.40ч. СОУ “Христо Ботев”- с.Живково – с.Веринско - с.Живково - СОУ
“Христо Ботев”
17.50ч. СОУ “Христо Ботев”- с.Живково – с.Веринско - с.Живково Автогара
19.30ч. СОУ “Христо Ботев”- с.Живково – с.Веринско - с.Живково –
Автогара
ІІ УЧЕБЕН СРОК
7.00ч. Автогара - с.Живково - с.Веринско - с.Живково - СОУ “Христо Ботев”
12.40ч. СОУ “Христо Ботев”- с.Живково – с.Веринско - с.Живково - СОУ
“Христо Ботев”
13.30ч. СОУ “Христо Ботев”- с.Живково – с.Веринско - с.Живково Автогара
18.40ч. СОУ “Христо Ботев”- с.Живково – с.Веринско - с.Живково Автогара
Б.2. За движението на автобусите от с. Черньово и с.Полянци до СОУ
“Христо Ботев”, гр. Ихтиман и обратно през 2015/2016 учебна година
І УЧЕБЕН СРОК
7.00ч. Автогара - с. Черньово - с.Полянци - с. Черньово - СОУ “Христо
Ботев”
12.40ч. СОУ “Христо Ботев”- с. Черньово - с.Полянци - с. Черньово - СОУ
“Христо Ботев”
17.50ч. СОУ “Христо Ботев”- с. Черньово - с.Полянци - с. Черньово –
Автогара

19.30ч. СОУ “Христо Ботев”- с. Черньово
Автогара

- с.Полянци - с. Черньово –

ІІ УЧЕБЕН СРОК
7.00ч. Автогара с. Черньово - с.Полянци - с. Черньово - СОУ “Христо
Ботев”
12.40ч. СОУ “Христо Ботев”- с. Черньово - с.Полянци - с. Черньово - СОУ
“Христо Ботев”
13.30ч. СОУ “Христо Ботев”- с. Черньово - с.Полянци - с. Черньово –
Автогара
18.40ч. СОУ “Христо Ботев”- с. Черньово - с.Полянци - с. Черньово –
Автогара
Б.3. За движението на автобусите от с. Стамболово до СОУ “Христо Ботев” –
гр. Ихтиман и обратно през 2015/2016 учебна година
І УЧЕБЕН СРОК
7.00ч. Автогара – с.Стамболово - СОУ “Христо Ботев”
12.40ч. СОУ “Христо Ботев”- с.Стамболово - СОУ “Христо Ботев”
17.50ч. СОУ “Христо Ботев”- с.Стамболово – Автогара
19.30ч. СОУ “Христо Ботев”- с.Стамболово – Автогара
ІІ УЧЕБЕН СРОК
7.00ч. Автогара – с.Стамболово - СОУ “Христо Ботев”
12.40ч. СОУ “Христо Ботев”- с.Стамболово - СОУ “Христо Ботев”
13.30ч. СОУ “Христо Ботев”- с.Стамболово – Автогара
18.40ч. СОУ “Христо Ботев”- с.Стамболово – Автогара
СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2 Настоящият договор влиза в сила от 15.09.2015 г. до 15.06.2016г.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 3/1/ Права и задължения на Възложителя:
Да заплати превозната цена въз основа на фактура и пътни листа, издадени от
Изпълнителя.
Да снабди всички свои пътуващи ученици по гореспоменатите автобусни
линии с карти, като попълва всички реквизити в тях.
Да разясни на пътуващите ученици условията за превозване, срока на
валидност на картите и всички други техни права и задължения.

Да определи отговорници от пътуващите ученици за автобусите, които да
следят за реда в автобуса и опазването му, и при необходимост да съдействат
на шофьора на автобуса.
Чл. 4/1/ Права и задължения на Изпълнителя:
Да извършва специализираните превози, съгласно график-разписания,
изготвени от директора на училището, които са неразделна част от договора.
Автобусите, с които ще се извършва специализирания превоз да бъдат
технически изправни, чисти, отоплени, със седящи места за всички пътуващи
ученици.
Да запознае определените от Възложителя отговорници на автобусите с
техните права и задължения във връзка с извършването на превозите и
опазването на автобусите.
Да застрахова местата в автобусите като носи отговорност за нанесени по
негова вина щети.
Да изчаква учениците да се настанят спокойно в автобусите и да спира на
всички определени от Възложителя спирки.
Да следва и допълнителни указания от Възложителя за условията на превоза,
ако те не променят съществено естеството на възложената му задача.
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗА
Чл. 5/1/ Превозът се извършва по предварително зададен графикразписание на директора на училището, което е неразделна част от
настоящия договор.
/2/ Промени в график-разписанието могат да се правят при промяна на
учебните занятия и други подобни след постигане на писмено изразено
съгласие между страните по този договор.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 6/1/ За извършеният превоз Възложителят заплаща на Изпълнителя
на база единична цена в размер на ……… лв. без ДДС.
/2/ Заплащането на дължимата сума става месечно, като след изтичане
на месеца Изпълнителят представя надлежен документ, а Възложителя се
задължава да изплати сумата в 60 дневен срок от представянето на
документите (фактури и пътни листове).
/3/ Плащането се извършва по банков път по сметка на Изпълнителя
при банка.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 7/1/ Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока на
договора, за който е сключен.
/2/ Настоящият договор се прекратява при системно неизпълнение на
поетите задължения от страна на Изпълнителя, визиран в чл. 4 от настоящия
договор с едноседмично предизвестие, отправено до изпълнителя.
ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 8 Всички спорове по сключване, изменение или прекратяване на
договора се решават чрез преговори между страните.
Чл. 9 Всички изменения и допълнения са валидни, ако са направени в
писмена форма и са подписани от договарящите се страни или от
упълномощени техни представители.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 1…………………
/Ив. Пелтекова/
2…………………
/Ф. Пенева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………..
/……………………./

