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Д О Г О В О Р 
 

Днес,  01.01.2018г. в гр. Бургас между: 

„XXXXXXXX“ ЕООД, с адрес - гр.Бургас, ул.ххххх, №.ХХХ, ЕИК №202XXXX, представляван от 

управителя - ХХХХХХХХХХХ, с тел. за контакт 02…., наричан по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

“ХОЛИДЕЙ ТРИП“ ООД с адрес гр. Бургас, к. “Славейков” № 22, вх. 8, ет.1, ЕИК 202810695, 

представляван от ДИЛЯН НИКОЛОВ ПЕЙКОВ - управител, наричан по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ  

се сключи настоящият договор: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва превоз на туристи за периода  от  

10.01.2018г. до 10.01.2019г. включително, като това е и крайния срок за разчитане между 

страните. 

 

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва превоз от свое име и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа автобусите в техническа изправност и 

осигурява застраховка на местата в тях, в съответствие с Българското законодателство. 

3. Изискванията за сигурност и безопасност да са приведени в съответствие с тези на 

туроператорите, с които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има сключени договори, и на които предоставя 

услугата. 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва  изискванията за сигурност и безопасност на 

транспортните си средства, определени за обслужване на туристи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Тези изисквания са включени в “Правилник за безопасен автобусен транспорт” на 

Приложение 1 към този договор. 

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да спазва изискванията на всички нормативни актове, 

уреждащи  превозите и да осигурява висока култура на обслужване. Всички автобуси са 

с климатици, стереоуредба, работещ микрофон и отговарят на всички изисквания на 

българското законодателство за транспорт на пътници в страната и чужбина. При 

извършване на задгранични екскурзии и обиколки, автобусът и шофьорът 

предварително следва да имат готовност за минаване на граница /документи за автобуса 

и задграничен паспорт за шофьора/. 

6. Автобусите, които ще бъдат предоставени за ползване са собственост на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на лизинг от него. Копия от лицензите на автобусите и договора за 

лизинг, ако се ползват автобуси на лизинг, са неразделна част от настоящия договор. 

7. Шофьорите, извършващи превоза на туристи, трябва да бъдат в единна униформа, 

състояща се от панталон, едноцветна риза, вратовръзка. 
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8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съдейства чрез водача при извършване на товарно - разтовари 

работи с багажа на пътниците. 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ опазва предадения му багаж по време на пътуването. В противен 

случай отговаря за изгубването, погиването или повреждането на багаж по време на 

пътуването съгласно Закона за автомобилните превози. 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява приетите заявки точно и в  срок. При 

приемане на заявка, следва да се върне потвърждение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по електронна 

поща. Преди извършване на наряда ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде информиран за номера на 

автобуса, извършващ наряда. 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, чрез своите служители, да заплаща всички паркинг 

такси във връзка с приетата заявка, като в последствие ги  фактурира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

срещу представени разходни документи – фактури, касови бележки. 

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, чрез своите служители, по време на трансфери 

(изпращане и/или посрещане) без представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага да 

информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнал проблем – липсващи туристи, явили се повече 

от заявения брой туристи и т.н. 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в края на всеки сезон, преди последното разплащане 

между страните, да върне всички получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ автобусни табели. 

Табелите следва да се използват по предназначение, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да 

ги използва при други заявки освен тези на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

14. Всички трансфери трябва да се осъществяват от коли и автобуси без каквито и да е 

отличителни надписи и табели на други конкурентни фирми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, чрез своите служители, да не допуска правостоящи 

пътници, както и да не допуска присъствие на външни лица по време на изпълнение на 

заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява техническо обслужване (зареждане 

с гориво, автомивка и т.н.) на предоставените транспортни средства в присъствието на 

туристи по време на изпълнение на заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати или откаже изпълнението на заявка, когато 

се установи, че има лица употребили алкохол, наркотични и/или упойващи вещества. 

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави преди стартиране на съвместната 

работа списък с регистрационните номера и копия на талоните на всички превозни 

средства, които ще бъдат предоставяни на ВЪЗЛЖИТЕЛЯ. 

 

ІII . ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ 

 

1.1. Цеи за пътувания с маршрути на ЕКСКУРЗИИ /СЛУЧАЕН ПРЕВОЗ/, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще 

извършва превоз по следните нетни цени (без включен ДДС), определени от 

настоящия договор, според дължината на маршрута от начална до крайна точка: 

 

 Преходи за отиване и връщане до 50 км на фиксирана цена - ХХ,00лв 

 Преход до 100 км /ден  – с цена на изминат километър – ХХ,00лв 
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 Преходи до 200км /ден – с цена на изминат километър – ХХ,00лв 

 Преходи до 300км /ден – с цена на изминат километър – ХХ,00лв 

 Преходи до 700км /ден – с цена на изминат километър – ХХ,00лв 

 Преходи над 700 км /ден – с цена на изминат километър – ХХ,00лв 

 

1.2.  Цени за ТРАНСФЕРИ /СЛУЧАЕН ПРЕВОЗ/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва превоз по 

предварително фиксирани километри за всеки маршрут и цени нето (без включен ДДС), 

определени към настоящия договор в ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Приложение 2. се подписва и 

подпечатва от двете страни в два еднообразни екзмепляра за всяка от страните и е 

неразделна част от настоящия договор. 

1.3. Цени за СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ – с тръгване в определен час и по предварително 

утвърден маршрут - се определят цени, които се регламентират с Анекс към настоящия 

договор или с нов, отделен договор за съответната заявка. 

2. За прецизност, крайните цени на заявките за транспорт се изчисляват според реално 

изминатите километри за всеки маршрут от началната до крайната точка с GPS. 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ фактурира предоставените услуги на 15-то и 30-то число всеки месец. 

4. Разплащането между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по банков път на 

база издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в средата и в края на всеки месец. 

6. При забавяне на плащания с повече от 30 дни от датата на издаване на фактура, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% от крайната сума за всеки започнат 

месец, без значение дали е направил частично плащане по фактурата. 

 

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да изготвя и изпраща заявките за  транспорт по електронната поща 

към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

2. Заявките да съдържат следната информация:  

- дата, час, място на тръгване, брой пътници и придружаващ екскурзовод, ако има такъв 

- за пътувания без екскурзоводи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави телефон на 

свой служител за контакт в случаи на възникване на проблеми (например проблеми с 

маршрут, с място/час на тръгване, часа на полет) по време на трансфери от и до летище.   

- име  и подпис на изготвилия и подал заявката - съгласно Раздел II чл.11 от договора 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подава заявките до 14.00ч. на предходния ден на провеждане на 

съответната екскурзия, мероприятие или трансфер. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва промени по направени заявки до 19.00 часа в деня на 

подаване на заявката (предходния ден на провеждане на пътуванията). 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в съгласие с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще определи стандартизиран пробег (в 

километри) за съответните заявки. 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща предоставените услуги по условията и в сроковете, уточневи 

в глава ІІІ от настоящия договор.  

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задъжлава да упражнява контрол чрез свои представители за 

опазването на инвентара на автобуса. 
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8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, чрез своите представители, да следи за спазване от 

страна на пътуващите на забраната за превоз и употреба на алкохолни напитки, 

наркотични и / или упойващи вещества в транспортните средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички различия между 

българското законодателство и законодателството на страната, от която идват туристите, 

отнасящо се за превоза на туристи с автобуси. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задъжлава да заплаща възникнали и начислени допълнителни 

такси по маршрутите, като такса паркинг, входна такса за туристически обекти, гранични 

и магистрални такси, глоби и др. по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да посочи в заявката за транспорт до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че 

желае ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да заплаща от свое име, и да добавя стойността на всички 

допълнителните такси към фактурата за превоз, като докаже тяхната стойност с касови 

бележки и / или други официални платежни документи. 

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да подава всички жалби и оплаквания до 7 дни след 

завършване на пътуването в писмен вид по електронна поща, като предосавя и налични 

доказателства /ако има такива/, и предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок от 7 дни за отговор. 

 

V. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 
1. Двете страни по договора се задължават да спазват строга конфиденциалност по 

отношение на цените и условията предмет на настоящия договор, както и относно 

документацията, до която имат достъп по време на изпълнението му. 

2. Ограниченията от раздел V. Чл.1 от настоящия договор, остават валидни и след 

изтичането и / или прекратяването на договора. 

3. Не се счита за разпространение на конфиденциална информация предоставянето на 

информация, изискана от компетентните държавни органи в предвидените от закона 

случаи. 

4. В случай на нарушаване на клаузите за конфиденциалност, виновната страна дължи 

на изправната страна пълно обезщетение за причинените вреди. 

 

VI. ФОРС МАЖОР 

 
1. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на 

задълженията по договора, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор), но не 

и в случаи, когато поради неспазване на нормативни изисквания за експлоатация на 

машини, транспортни средства и съоръжения се е стигнало до пожар, аварии, ПТП и 

други подобни. При опасност от настъпване на форсмажорни обстоятелства, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са задължава стриктно да изпълнява указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  с 

оглед ограничаване на щетите. 

2. Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от 

извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да 

бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, 
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военни действия, природни бедствия (бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, 

земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и други природни стихии), 

ембарго, тероризъм, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и пр. 

3. Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си, поради 

настъпило форсмажорно обстоятелство е длъжна в три дневен срок да уведоми писмено 

другата страна за възникването му, както и предполагаемият период на действие и 

прекратяване на форсмажорното обстоятелство. 

 

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ. САНКЦИИ. 

 

1. Договорът се прекратява с изтичане на договорения срок, който е краен за 

окончателното  разчитане. 

2. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на договорения срок само: 

2.1. По взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма; 

2.2. При неизпълнение на задълженията по настоящия договор, с едномесечно писмено 

предизвестие; 

2.3. При желание на някоя от страните да прекрати договора незабавно след наличие на 

физическо или сексуално насилие над свои представител / служител и / или турист, както 

и дължими неустойка в размер на 1000 лв за причинените неудобства. 

2.4. Максималният размер на всяка санкция и неустойка е до 50% от цената на 

предоставената услуга. 

 

VIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

1. Всяка от страните се задължава да информира незабавно другата в случай на: 

1.1. Възникнала промяна в предоставената услуга; 

1.2. Изтичане на срок или отнемане на лиценз, разрешително, застраховка или други 

необходими за дейността документи; 

1.3. Всякакви други обстоятелства, които могат да се отразят върху качеството на 

предоставената услуга. 

2.  Всички спорни въпроси, възникнали в процеса на съвместната дейност, ще се 

разрешават  чрез преговори за постигане на взаимноизгодно решение. 

 

Договорът е съставен в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

 

 

ЗА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

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


