
България София
"РАДИО СВ ТАКСИ “ - ООД ул.Ф.Ж.Кюри 20

Транспорт, Таксиметрова и Куриерска дейност тел.963 09 5 1; факс.865 90 05

Д О Г О В О Р  З А  Ф Р А Н Ч А Й З И Н Г  ,  
No 400/01.01.2019 г.

Днес, 01.01.2019г., в гр.София се сключи настоящият договор за франчайзинг между:
“ Радио СВ такси “ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, 1113, ул. Фр.Ж. 

Кюри № 20, ЕИК: BG 121230895, представлявано от ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ИГНАТОВ - Управител, с 
ЕГН 6709297046, от една страна като фирма, предоставяща франчайз, наричана в този договор 
франчайзодател 

и
“СУПЕР ПЛЮС ” ООД, представлявано от Милчо Боянов Петрунов с ЕГН: 5606103861, 

БУЛСТАТ: 130210849 и със седалище: гр.София,ул.Кукуш 2, наричана в този договор 
франчайзополучател.

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 ’’Радио СВ такси“ ООД като франчайзодател предоставя на “СУПЕР ПЛЮС” ООД, 
като франчайзополучател правото временно и възмездно да използва търговското име “ Радио СВ 
такси “ ООД, фирмения му знак и дизайна на означение на телефонните номера за връзка с 
Централния Диспечерски Пункт /Ц ДП /, при извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл.2 ФранчайзОполучателят извършва таксиметров превоз на пътници с леки автомобили / 
Марка, Модел и ДКН съгласно лицензионния списък на франчайзополучателя-превозвач/,а именно:

Удостоверение за регистрация № 6521 / 17.06.2005г.

Чл.З За целите на този договор данъчно задължено лице пред компетентните органи е 
франчайзополучателя / или наетите от него водачи на автомобилите от лицензионния списък на 
франчайзополучателя-превозвач/.

число

II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА
Чл.4
/1/.Франчайзната вноска е :

125лв. /сто двадесет и пет лева/, за всеки оборудван с GPS-система автомобил.

/2/.Уговорената в договора вноска се заплаща от франчайзополучателя авансово -  до десето 
на текущия месец и е е включено ДДС.

Ш.СРОК НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.5.Настоящият договор е безсрочен,като се прекратява:.
/1/.По взаймно съгласие на страните.
/2/.С 30-Дневно писмено предизвестие от всяка от страните,
/З/.В случай,че франчайзполучателя не е платил франчайзната вноска в продължение на 60

дни.
/4/.Радио СВ Такси ООД може да прекрати договора едностранно,незабавно и без 

предизвестие при грубо нарушаване на клаузите в настоящия договор от страна на 
франчайзополучателя или наетите от него водачи.
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IV .ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ч Чл.6 Франчайзополучателят или наетите от него по договор водачи се задължават.
/1/.Да извършват пътнически таксиметрови превози при условия/включително тарифи/ 

определени от “Радио СВ такси”ООД и по нареждане на ЦЦП, съгласно приложение №1 към 
настоящият договор, както и съобразно нормативните актове :Наредба №34 за таксиметров превоз на 
пътници, Закона за Автомобилните превози, Закона' за движение по пътищата, Правилник за 
прилагането му и др.

/2/.Да обслужва клиентите старателно и вежливо, както и да опазва 
авторитета и доброто име на “Радио СВ такси”ООД.

/З/.Да извършва таксиметров превоз по тарифи определени от:“Радио СВ такси”ООД
/4/. Задължително да издава касова бележка, а при поискване от клиента и фактура.
/5/.Да не снема пломбите от таксиметровия апарат и да не прави опит за ремонтиране и 

технически изменения на таксиметровия апарат и оборудване.
161. Да води ежедневно пътна книжка по образец,като спазва междудневните и 

междуседмични почивки,съгласно изискванията на българското законодателство.
/7/.При прекратяване на договора, да върне в техническа изправност оборудването 

собственост на “Радио СВ такси” ООД, както и да свали от повърхността на автомобила 
търговското име и фирмените знаци на франчайзодателя .

/8/. Да предоставя таксиметровия апарат при поискване от “Радио СВ такси”ООД за 
извършване на контролен преглед. _

191. Да прекрати незабавно договорите с наети от него трети лица на които е предоставил 
управлението на таксиметровия автомобил, при поискване от “Радио СВ такси”ООД.

/10/.Да не създава условия за извършване и лично да не извършва каквито и да било действия, 
които биха могли да се окачествят като конкурентни за дейността на “Радио СВ такси” ООД или 
биха накърнили авторитети / или доброто име на “Радио СВ такси” ООД.

/11/.Да не използва превозното си средство, носещо обозначителните знаци 
на фирма “Радио СВ таксИ”ООД за умишлено препречване на свободното движение по улиците, 

площадите и пътищата, каКто и да не участва в митинги, шествия и други организирани протестни 
Действия с таксиметровия автомобил /чл.100 от ЗАП/.

/12/.Да поддържа постоянно добрия външен вид и вътрешната хигиена на автомобила..
/13/.Водачът следва да спазва приличен външен вид и добра лична хигиена.
/14/. Да подържа в добро състояние всички рекламно-информационни 

материали/стикери,сл.карта и др./
/15/.Да изчаква клиентите от адрес минимум 10 мин.
/16/.Водача няма право да напуска адреса без изричното разрешение на диспечера.
/17/.Да не включва таксиметровия апарат преди качването на клиента.
/18/.Да изпълнява поетите адреси в норматива който е изпратил на клиента.
/19/.За всички населени места на територията на Голяма Столична Община,водача няма право 

да начислява допълнителна такса на клиента.
/20/.Да не използва мобилни приложения за таксиметров превоз, различни от това на “Радио 

СВ такси”ООД.
/21 /.Водача няма право да отказва вече приет от него адрес.
/22/.Водача няма право да отказва приемането на адрес или таксиметров превоз когато клиента 

плаща със ваучер.
/23/.По време на работа да поставя на точно определено и видно място в таксиметровия 

автомобил служебна карта издадена от “Радио СВ такси” ООД съдържаща информация за водача и 
автомобила.

Чл.7 Франчайзодателит се задължава със следното:

/1/.Да предоставя на франчайзополучателя информация от ЦЦП необходима за извършване на 
таксиметровата му дейност.

/2/.Да поддържа необходимото оборудване,техника и софтуер за работа с клиенти.
/З/.Да поддържа в ЦЦП 6/шест/ броя преки телефонни линии за работа с клиенти
/4/. Да поддържа необходимия персонал е оглед задълженията си по предходните точки
/5/.Да инфо{ ра ;по подходящ начин франчайзополучателят за промени на тарифата за

превоз на пътници.
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' Чл.8 Франчайзополучателят има право: •"
/1/. Да предоставя автомобила за извършване на таксиметрова дейност, само на лица, които 

отговарят на изискванията за таксиметрови водачи, притежават необходимите документи за 
извършване на дейността и с предварителното съгласие на”Радио СВ такси”ООД са им издадени 
служебни карти за съответния автомобил . "

/2/.Да не заплаща такса, пропорционална на броя на календарните дни, 
през които е депозирал пътна книжка, разрешително за таксиметров превоз и удостоверение за 

годност на лек таксиметров автомобил в “Радио СВ такси”ООД, в случай когато 
франчайзополучателя не е в състояние да упражнява таксиметрова дейност за повече от 
15/петнадесет/ календарни дни при възникнали непредвидими обстоятелства /ПТП, ремонт или 
временна нетрудоспособност на водача/-които се установяват по пътна книжка и месечен отчет на 
таксиметровия апарат.

/З/.На съвещателен глас при определяне тарифите за превоз на пътници в „Радио СВ Такси”
ООД

Чл.9 Франчайзодателя има право:
/1/.Да извършва проверка по изпълнението на договора чрез своите контролни 

органи./инспектори/
/2/.Да налага санкции съгласно Приложение №1 от настоящия договор както на 

франчайзополучателя, така^и на наетите от него лица, при извършени нарушения на правилата за 
поведение, регламентирани в актовете по чл.6 от този договор.

Чл.9 /1/.При прекратяване на договора в хода на месеца, франчайзополучателя заплаща 
на”Радио СВ такси”ООД такса по чл.4, пропорционално на календарните дни, включително и за 
деня на прекратяване на договора.Тази такса се заплаща в срок до 3 дни от датата на прекратяването 
на договора.

. §1. Всички изменения и допълнения на настоящия договор могат да се извършат от страните 
по взаимно съгласие само в писмена форма, като подписаните споразумения стават неразделна част
от договора.

§2. Двете страни се задължават да пазят фирмената тайна , свързана с договора и станалите 
им известни факти по време на неговото изпълнение.

§3. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД, ТЗ, ГПК и другите 
нормативни актове на Република България.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра -  по един за всяка от страните
по него.

V,НЕИЗПЪЛНЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

У1.0БШИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ДаУа; 01.01.2019 г.
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