
Проект! 

Д О Г О В О Р 

№ ______________  

Елена, ______________________ г. 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ПО РЕДА НА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗОП. 

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията 

на община Елена, доставка на пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. 

Елена, включително опесъчаване, за 2016 г. до 31.12.2016 г.”, Обособени позиции от 2 

до 18: Разчистване на пътища от сняг и заледявания, съгласно Маршрутни графици 

от № 1 до № 17. 

 

Днес, ................................. г., между: 

Община Елена - гр. Елена, ул. “Ил. Макариополски” № 24, ЕИК по БУЛСТАТ: 

000133762, представлявана от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет и Димка Тодорова 

Петрова - директор на Дирекция „ОСД” той и главен счетоводител, от една страна - 

наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

“……………………………………………….”, ЕИК по БУЛСТАТ: ……………… , 

седалище и адрес на управление - гр. ……………….., Община ……………………………, 

ул. “…………………………………………………” № ………, представлявано от 

…………………………………………………… - ………………………………, наричано 

за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

На основание Заповед № …….……………../…………......... г. на кмета на Община 

Елена и проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чл. 41, ал. 

1 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор за следното: 

 

I . ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

чл. 1. Разчистване на пътища от сняг и заледявания за 2016 г. до 31.12.2016 г.”, 

съгласно маршрутeн (тни) график(ци) № № ……………………., неразделна част към 

настоящия договор. 

 

ІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ: 

 чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

чл. 3. Да заплаща в 10 (десет) дневен срок от приключване на отчетния месец, 

съответната част от договореното възнаграждение, за извършено снегопочистване, по 

цени за действително отработено време и извършена работа. 

чл. 4. Да представи маршрутни графици, с посочени имената на длъжностните 

лица, които ще съобщават за започване на снегопочистването, контролират 

изпълнението и подписват от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ първичните документи. 

 



ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

чл. 5. Да контролира изпълнението на настоящия договор чрез длъжностните 

лица по чл. 4. 

чл. 6. Да откаже изплащането на видовете работи, които са изпълнени 

некачестено и/или извън сроковете по договора. 

 

 чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

чл. 8. Да започне снегопочистване в срок до 2 (два) часа от получаването на 

съобщение, от лице определено със Заповед на кмета на общината. 

чл. 9. Да представя в срок до 5 (пет) дни от подписването им -  първичните 

документи (дневни отчети) и изготвените на тяхно основание месечни отчети, и 

надлежно оформени платежни документи. 

чл. 10. Да поддържа в изправност техника за утежнени условия както 

следва:………………………………………….………………………………………………

…………………………………..………………………………………... 

чл. 11. Да представи маршрутни графици с посочени - вида на АТТ и имената на 

техните водачи. 

 чл. 12. Да изготви оперативен план за зимно поддържане и да предаде същия за 

одобряване на Възложителя в срок от 10 работни дни, считано от датата на подписване 

на настоящия договор. Оперативният план следва да бъде изработен съобразно 

изискванията на чл. 12 от Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ 

ремонт на пътищата на МРРБ. 

 

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА: 

           чл. 13. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните и от 

датата  на регистрационния индекс на  община Елена  до приключване на процедурата 

за избор на изпълнител по този договор.  

чл. 14. Срокът за изпълнение на договора е до 31.12.2016 г. 

 

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

 чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за 

договореното и извършено от него разчистване на пътища от сняг и заледявания за 2016 

г. до 31.12.2016 г.”,  по представени и одобрени от него /от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ 

количествена сметка за установяване на количеството извършена работа и/или доставка, 

количествено стойностна сметка за разплащане на количеството извършена работа и/или 

доставка и товарителница /подписана и подпечатана от съответния кмет или кметски 

наместник/ за действително извършените дейности, фактура в лв., при цени, както 

следва:  

- Снегопочистване по МГ № …… с ……………………………. (вид на 

механизацията) за 1 км/път……………………… лв./км (без ДДС), ……………………. 

лв./км (с ДДС). 



- Снегопочистване по МГ № …… с …………………………….. (вид на 

механизацията) за 1 км/път……………………… лв./км (без ДДС), ……………………. 

лв./км (с ДДС). 

 чл. 16. При изчерпване на наличните целеви средства, разплащанията ще се 

извършват до три дни от момента на получаване на допълнителни целеви средства. 

чл. 17. Начин на плащане: с платежно нареждане по сметка: 

Банкова сметка: ……………………………….; 

Банков код: ……………………………….; 

Банка: ………………………………. . 

  чл. 18. Промяна на веднъж установените цени  по договора, не може да бъде 

извършвана. 

            Прогнозната цена на договора е ......................... лв. без ДДС. /Стойността е 

посочена единствено за определяне размера на гаранцията за изпълнение и по никакъв 

начин не обвързва възложителя, да възложи доставките и услугите, предмет на 

поръчката, в посочения размер/. 

 *Прогнозната стойност е дадена като приложение към документацията за участие. 

 

 V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

 чл. 19. (1) При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ 

за гаранция за изпълнение на поръчката - парична или банкова, в размер на 1 % от 

прогнозната стойност на договора без ДДС, включващ обособените позиции, за които е 

избран за изпълнител. 

(2) Паричната гаранция се внася по банкова сметка на община Елена Банка: 

УниКредит Булбанк, IBAN: BG02UNCR70003321378780, BIC: UNCRBGSF, или банкова 

гаранция за добро изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в 

полза на Възложителя. 

 чл. 20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по чл. 19 (в случай, че не 

е налице основание за задържането й), в срок до 10 (десет) работни дни след изпълнение 

на договора. 

         (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по чл. 19, без да начислява лихва 

върху нея. 

          (3) При неизпълнение на някое от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора и да задържи гаранцията 

по чл. 19. 

 

      VI.    НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ: 

 чл. 21. (1) Никоя от СТРАНИТЕ по настоящия договор няма право да предявява 

претенции спрямо другата в случай, че изпълнението на  договора, не може да се 

осъществи в следствие на настъпване на форсмажорни обстоятелства и събития.  

(2) В случай на “форсмажор”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва своевременно / по 

възможно най – бързия начин/ и писмено, да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването 

на такова събитие, както и за  причините и/или начина поради които това събитие влияе 



върху изпълнението на договора. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на 

задълженията  по договора спира, доколкото те не могат да бъдат изпълнени по 

алтернативен начин чрез полагане на всички разумни грижи; 

чл. 22. За неизпълнение и/или некачествено изпълнени работи, предмет на 

настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в 

размер на стойността на една машиносмяна (8 часа) за всяка машина, която не е 

изпълнила задължението.  

 

         VIІ. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА: 

 чл. 23. Изменение на сключения договор за обществена поръчка не се допуска, с 

изключение на случаите предвидени в чл. 43, ал. 2 от ЗОП. 

 чл. 24. Настоящият договор се прекратява: 

 (1) С изтичането на всички договорени срокове и изпълнението на всички 

договорени в техните рамки  задължения на страните. 

 чл. 25. Договорът може да бъде прекратен предсрочно: 

 (1). По взаимно съгласие между страните, изразено писмено. 

 (2). Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при условие, че не се нарушава 

разпоредбата  на чл. 43, ал. 4 от ЗОП. 

 чл. 26. Договорът може да бъде развален едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  при виновно неизпълнение на задълженията на другата страна по 

същия договор. При това положение изправната страна изпраща до неизправната 

едноседмично писмено предизвестие с предупреждение, че след изтичането на срока ще 

счита договора за развален, като посочи и причините за това.  

 

 VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

чл. 27. Времето за придвижване на машините от местодомуването до обекта за 

почистване и обратно се счита за действително отработено време. 

чл. 28. Неизпълнението и/или некачественото изпълнение на възложените с 

настоящия договор работи се констатира с двустранно подписан протокол. 

 чл. 29. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не 

разпространяват информация относно финансовите си, икономически и други 

отношения, които биха засегнали интересите на всяка една от тях пред трети лица. 

 чл. 30. Промяната на адреса на седалището и/или адреса за кореспонденция на 

фирмата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или на лицето, което я представлява, се съобщава с 

препоръчано писмо с обратна разписка в тридневен срок на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

В противен случай съобщенията до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпратени на вписания му в 

договора адрес, се считат за надлежно връчени. 

 чл. 31. Ако някоя разпоредба от настоящия договор е или се окаже в последствие  

недействителна, договорът може да остане  действителен в останалата си част, като в 

този случай правото за тази възможност принадлежи на страната, чиито интереси са 

засегнати от частичната недействителност. 



 чл. 32. По всички неуредени с този договор въпроси  се прилагат разпоредбите на 

ЗЗД, ЗОП, ТЗ и всички останали съответно действащи законови и подзаконови 

нормативни актове. 

  чл. 33. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават 

доброволно между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред. 

  чл. 34. Настоящият договор се състави и подписа  в два еднообразни екземпляра 

- по един за всяка от страните.  

 чл. 35. Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ 

КМЕТ НА                                 ............................... 

ОБЩИНА EЛЕНА:..........................  

                     /инж. Дилян Млъзев /                           / ................................./   

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОСД“ 

ТОЙ И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:.................................. 

/Димка Петрова/ 

 

Съгласувал  юрист:…………………………… 


