
1 

 

 

Д О Г О В О Р  

№ 80-23/ 02.04.2020 г. 

 

 Днес, 02.04.2020 г., в гр. София, между:  

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, ЕИК 000672343, ИН по ДДС: BG 

000672343, с адрес: гр. София 1040, бул. „Драган Цанков” № 4, представлявано от Андон 

Балтаков – генерален директор и Анатоли Великов – икономически директор, от една страна, 

наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ   

и 

„ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД, ЕИК 202218735, ИН по ДДС: 

BG202218735, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария 

Луиза” № 84, представлявано от Димитър Дилчев – изпълнителен директор, от друга страна, 

наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от Закона за обществените поръчки, се сключи 

настоящият договор, по силата на който страните се споразумяха за следното:  

 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

 Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение и по 

писмена заявка да издава, зарежда и предоставя за ползване на Възложителя превозни документи 

– абонаментни карти на електронен носител – 82 (осемдесет и два) броя годишни 

неперсонализирани карти, с възможност за включване на допълнителен брой абонаментни карти.  

 (2) Изпълнителят се задължава да извършва издаването, респ. зареждането и 

предоставянето на превозните документи съгласно договореното в ал. 1, след изрична писмена 

заявка от Възложителя. Заявката следва да съдържа вида, броя и срока на превозните документи, 

когато е необходимо и поименен опис. Заявката и описът следва да са подписани от Възложителя 

или от надлежно упълномощено от него лице и се подават от Възложителя до Изпълнителя не 

по-късно от двадесет и пето число на месеца, предхождащ периода на издаване/зареждане.  

(3) Електронните носители на абонаментните карти са собственост на БЪЛГАРСКОТО 

НАЦИОНАЛНО РАДИО.  

Чл. 2. (1) Настоящият договор се сключва за срок от една година, считано от датата на 

неговото подписване.  
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Чл. 3. (1) Срокът на валидност на неперсонализираните абонаментни карти е една 

година, като крайната дата на валидност на всеки превозен документ е съответният ден на 2021 

г. 

 (2) Страните се уговарят, че договорът ще има действие между тях и след изтичане на 

срока по чл. 2, но само по отношение на валидността на вече зареден период по съответна 

абонаментна карта. Същото се отнася и при прекратяването по чл. 13, ал. 2 и ал. 3 от настоящия 

договор по отношение на абонаментните карти - до изтичане на срока, за който всяка една от 

тях е заредена. 

Чл. 4. (1) Предаването на заредените електронни носители се извършва с подписан от 

страните приемателно-предавателен протокол. Възложителят определя: Николай Кирилов – 

в.и.д. ръководител отдел „АДУС“, с тел.: 0886/399-119, да приеме заредените електронни 

носители от Изпълнителя в посоченото в настоящия договор абонаментно бюро.  

(2) При промяна на служителя, отговорен за приемане от Изпълнителя на заредените 

електронни носители на абонаментните карти, Възложителят уведомява Изпълнителя писмено 

с изрично посочване на имената на упълномощения си представител, който ще приеме картите. 

 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 5. (1) За изпълнение на възложената поръчка Възложителят се задължава да заплати 

на Изпълнителя стойността на заявения от Възложителя за зареждане брой абонаментни  

неперсонализирани карти, на три равни вноски, в рамките на всеки три месеца. 

(2) Страните приемат и се съгласяат, че съгласно Приложение № 4 към Наредбата за реда 

и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община 

(Приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 05. 04. 2018 г., в сила от деня на разгласяването 

ѝ чрез обявяването на сайта на Столичен общински съвет) цената за зареждане на един брой 

персонализирана абонаментна карта за един месец за всички линии по редовна тарифа е в 

размер на 50,00 /петдесет лева/, а  за неперсонализирана абонаментна карта за един месец, за 

всички линии е в размер на 60,00 /шестдесет лева/; цената за персонализирана абонаментна 

карта за три месеца, за всички линии е в размер на 130,00 /сто и тридесет/ лева, а  за 

неперсонализирана абонаментна карта за три месеца, за всички линии е в размер на 156,00 /сто 

петдесет и шест/ лева; цената за зареждане на един брой персонализирана абонаментна карта 

за шест месеца е в размер на 255,00 (двеста петдесет и пет) лв., а за неперсонализирана 

абонаментна карта за шест месеца, цената е в размер на 306,00 (триста и шест) лв.; цената за 

зареждане на един брой персонализираната абонаментна карта за една година за всички линии 

на редовна тарифа е в размер на 365,00 лв. /триста шестдесет и пет лева/, а за неперсонализирана 
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абонаментна карта за една година за всички линии е в размер на 600,00 лв. /шестстотин лева/, 

като цената на един брой електронен носител е 2 лв. 

  (3) За заредените абонаментни неперсонализирани карти на електронен носител по 

редовна тарифа,  съгласно предходната разпоредба на договора, Възложителят ще ползва 

търговска отстъпка, съгласно § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на посочената 

Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на 

Столична община.  

С Решение на ръководството на „Център за градска мобилност” ЕАД отстъпките при 

зареждане на абонаментни карти са определени по следният начин:  

 От 51 до 150 превозни документа  - 2 % от сумата; 

 От 151 до 450 превозни документа – 3 % от сумата; 

 От 451 до 1000 превозни документа – 4 % от сумата; 

  Над 1001 превозни документа – 10 % от сумата. 

(4) Възложителят ще заплаща на Изпълнителя дължимата сума по банков път не по-

късно от деня, предхождащ този на зареждането на електронните носители - абонаментните 

неперсонализирани годишни карти за всички линии, въз основа на направена от Възложителя 

писмена заявка и на издаден от Изпълнителя платежен документ - проформа фактура.  

Възнаграждението се заплаща по сметка на Изпълнителя:  

„Център за градска мобилност” ЕАД 

Банка: „Общинска банка“ АД – клон Денкоглу, гр. София 

IBAN: BG40SOMB91301024902801 

BIC: SOMBBGSF 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 6. Изпълнителят се задължава:  

(1) Да зарежда и предоставя абонаментните карти на Възложителя срещу заплатената 

сума в срока по чл. 5, ал. 4 от настоящия договор. 

(2) Да уведоми Възложителя за реда на изпълнение на възложената му работа и да 

предоставя възможност за контролирането ѝ.  

(3) Да подменя дефектирали или изгубени карти в срока, определен в чл. 6 ал. 4 от 

настоящия договор.  

(4) Максималното време за преиздаване на загубена или дефектирала карта е един 

работен ден след подаване на писмено заявление от определеното за контакт лице на 
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Възложителя и заплащане на дължимата такса съгласно Наредбата за реда и условията за 

пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.  

(5) /в случай, че е приложимо/ при прекратяване на трудовото правоотношение с 

работник или служител на Възложителя, който ползва персонализирана абонаментна карта по 

редовна тарифа, Изпълнителят презаверява тази карта на името на друг работник или 

служителя, посочен от Възложителя, като предварително отправя писмено уведомление до 

Изпълнителя за напусналия и новия работник или служител, като посочва и номера на картата 

и пластиката. 

(6) Страните по договора определят свои служители за контакт, както следва: 

1. За Възложителя: Николай Кирилов, в.и.д. ръководител отдел „АДУС“, телефон за 

контакт: 0886/399-119, e-mail: kirilov@bnr.bg; 

  2. За Изпълнителя: 

2.1. Виктория Павлова, служител в Пункт за продажба на абонаментни карти, находящ 

се на площад „Възраждане” № 1, гр. София, телефон за контакт: 0876/552-674, e-mail: 

v.pavlova@sofiatraffic.bg; 

2.2. Валя Христова, служител в Пункт за продажба на абонаментни карти и билети,  

находящ се на площад “Възраждане” № 1, гр. София, телефон за контакт: 0876/ 905-075, 

e-mail: vhristova@sofiatraffic.bg. 

Чл. 7. Изпълнителят има право: 

(1) Да получава стойността на заявените превозни документи при условията и в 

сроковете, посочени в настоящия договор.  

(2) Да получава от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение предмета на 

настоящия договор. 

(3) Да получава своевременно от Възложителя писмени заявки за съответния месец. 

 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 8. Възложителят е длъжен: 

 (1) Да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнение на настоящия 

договор. 

 (2) Да приеме издадените карти в случай, че съответстват на изискванията на 

Възложителя по договора. 

 (3) Да заплати на Изпълнителя дължимата сума, съгласно реда и условията по чл. 5 от 

настоящия договор.  
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          (4) Да определи свой упълномощен представител за осъществяване на контакти с 

Изпълнителя за времето на действие на договора.             

          (5) С подписването на настоящия договор Възложителят декларира, че предоставя на 

Изпълнителя за обработване личните данни на служителите си, които са предоставени 

доброволно от тяхна страна. Настоящата клауза е във връзка с влизане в сила на Регламент № 

2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение 

на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (28 май 2018 г.). 

Чл. 9. Възложителят има право: 

(1) Да изисква от Изпълнителя точно изпълнение на предмета на поръчката, без 

отклонение и в сроковете, уговорени в настоящия договор.  

 

V. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 10. (1) В случай на забава при изпълнението на предмета на договора по чл. 1, 

Изпълнителят дължи неустойка за всеки просрочен ден в размер но 0, 05 % от стойността на 

договорената цена, но не повече от 1 %. 

(2) При незаплащане на дължимата цена в определения срок, зареждането на електронните 

носители на абонаментните карти, ще се извърши от Изпълнителя след реализирано от 

Възложителя плащане. 

Чл. 11. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите 

задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало като пряка последица от 

действието на непреодолима сила, като например: земетресение, пожари, наводнения, 

епидемии, военни конфликти, граждански вълнения,  блокади, ембарго и други обстоятелства 

с форсмажорен характер. Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно оформен 

документ от компетентен орган и се констатира със съставяне на двустранен протокол, 

подписан от упълномощени представители и на двете страни по договора. 

(2) Страната, която се позовава на непреодолима сила следва в тридневен срок от 

настъпването на форсмажорното обстоятелство писмено да уведоми насрещната страна. При 

неизпълнение на това задължение страната не може да се позовава на непреодолима сила. 

Чл. 12. При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е била в забава, 

не може да се позовава на съответното форсмажорно обстоятелство. 

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
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Чл. 13. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане на срока на договора. 

(2) Преди изтичане срока на договора в следните случаи: 

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

2. едностранно, от страна на Изпълнителя, при промяна в цената на превозните документи, 

отразена в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на 

територията на Столична община и/или при отмяна на търговската отстъпка с решение на 

Общинския съвет, и/или при промяна в търговската отстъпка, определена с Решение на борда 

на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, за което Изпълнителят уведомява 

писмено Възложителя в 7-дневен срок от настъпването на някое от посочените обстоятелства; 

3. едностранно - от Изпълнителя, при неизпълнение от страна на Възложителя на 

изискванията, посочени в договора, по отношение на реда и начина на подаването на писмени 

заявки за първоначално или последващо зареждане на абонаментни карти на служители на 

Възложителя (с положен подпис и печат на представляващия или упълномощено от него лице) 

4. незабавно - от Изпълнителя, след констатиране на посоченото обстоятелство, за което 

уведомява Възложителя писмено. 

5. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

страните си дължат надлежно уведомяване в 7-дневен срок от настъпване на обективната 

невъзможност; 

    6.  с прекратяване на юридическото лице – страна по договора, без правоприемство. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може да прекрати договора едностранно с  едномесечно писмено 

уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 14. Прекратяването на договора по чл. 13 не води до санкции и финансови последствия 

и за двете страни. 

Чл. 15. Възложителят има право при условията на чл. 87-88 от ЗЗД едностранно да развали 

договора в 7-дневен срок от датата на писменото уведомяване на Изпълнителя: 

1. при пълно или частично неизпълнение и/или лошо или забавено изпълнение от страна 

на Изпълнителя; 

2. при отпадане на основанията за изпълнение на договора в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата по причини, които Възложителят не е могъл при полагане на 

дължимата грижа да предвиди или предотврати, като в този случай не се дължи обезщетение. 

 

VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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Чл. 16. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 

изпълнението му или във връзка с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 

прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие 

въпросът ще се отнася за решаване пред компетентния съд в Република България по реда на 

Гражданско-процесуалния кодекс. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка 

от страните, всеки със силата на оригинал.  

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

                             
/п. заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД   
във вр. с чл. 37 от ЗОП/                                                              /п. заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

във вр. с чл. 37 от ЗОП/ 
АНДОН БАЛТАКОВ    ДИМИТЪР ДИЛЧЕВ 

Генерален директор                                                   Изпълнителен директор 

 

 
/п. заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД  

           във вр. с чл. 37 от ЗОП/                
        АНАТОЛИ ВЕЛИКОВ                                            /п. заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

       Икономически директор                                             във вр. с чл. 37 от ЗОП/ 

                                                                                    САНДРА МИЛУШЕВА 

                                                                                    Главен счетоводител 

 

 

Съгласували за БНР:                                                Съгласували за „ЦГМ” ЕАД: 

 

 
/п. заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

           във вр. с чл. 37 от ЗОП/                                                             /п. заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

                                                                                                                във вр. с чл. 37 от ЗОП/ 
         Николай Кирилов                                                   

        в.и.д. ръководител отдел „АДУС“   Пламен Църноречки 

                               Директор Дирекция  

   „Маркетинг и стопанска дейност” 

 

 
         /п. заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД                           /п. заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

във вр. с чл. 37 от ЗОП/                                                                във вр. с чл. 37 от ЗОП/ 
  Десислава Лилова                                                     Владимир Лазаров 

  Директор на дирекция „Правна“                              Ръководител отдел „Маркетинг” 

 

 

 Изготвил: 
 /п. заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД   
  във вр. с чл. 37 от ЗОП/ 

  Десислава Цекова 

          Ръководител сектор „Правен“ 


