
Проект! 

ДОГОВОР 

 

№ ________________________ 

 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ: 

 

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за 

територията на община Елена, опесъчаване, включително доставка на пясък, 

примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена, за зимни експлоатационни 

сезони - 2017/2018 г. и 2018/2019 г.” по 19 обособени позиции, Обособена позиция 1: 

Опесъчаване, включително доставка на минерални материали - пясък, примесен с 

натриев хлорид, франко склад в гр. Елена на общинската пътна мрежа - 

механизирано и ръчно.  

 

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 чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение №…….. на 

Възложителя за определяне на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Зимно 

поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община 

Елена, опесъчаване, включително доставка на пясък, примесен с натриев хлорид, франко 

склад в гр. Елена, за зимни експлоатационни сезони - 2017/2018 г. и 2018/2019 г.” по 19 

обособени позиции, Обособена позиция 1: Опесъчаване, включително доставка на 

минерални материали - пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена на 

общинската пътна мрежа - механизирано и ръчно, се сключи настоящият договор за 

следното:  

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 
чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а последният приема да 

осъществи опесъчаване на общинската пътна мрежа - механизирано и ръчно, включително  

доставка на минерални материали (пясък), примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. 

Елена по количества и условия указани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласно заданието на 

обществената поръчка, за зимни експлоатационни сезони - 2017/2018 г. и 2018/2019 г. 

чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни възложената поръчка от свое име и за 

сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ: 

чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 



(1) Да изплаща в 10 (десет) дневен срок от приключване на отчетния месец съответната 

цена, част от договореното възнаграждение, по цени предложени от Изпълнителя в 

офертата му - неразделна част от договора, за: 

1. Извършеното опесъчаване; 

2. Доставените минерални материали (пясък), примесен с натриев хлорид; 

(2) Да представи имената на длъжностните лица, които ще съобщават за започване на 

опесъчаването, контролират изпълнението и подписват от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

първичните документи. 

(3) Да съдейства чрез органите на Пътна полиция временно ограничаване движението на 

МПС до овладяването на пътно-транспортната обстановка при обилен повсеместен 

снеговалеж или общо обледяване при поледица 

 

чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права: 

(1) Да заявява количество, предмет на доставката, съгласно нуждите си, писмено, чрез 

подаване на заявка до 5 (пет) дни преди доставката. 

(2) Да контролира действителните количества извършена работа, нейното качество и 

срочност на изпълнение. 

(3) Да контролира изпълнението на настоящия договор чрез длъжностните лица по чл. 3, 

ал. 2 от договора. 

  

чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) Да доставя заявените количества франко склад в гр. Елена до 5 (пет) дни от получаване 

на заявка; 

(2) По заявка на Възложителя да извърши доставка на пясък, оформен на купове, на 

опасни (стръмни) участъци от общинската пътна мрежа. 

(3) Да изпълни поръчката с грижата на добър търговец по смисъла на Търговското право и 

в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

(4) Да разполага със собствено оборудване за превоз, като транспортните разходи до 

посочените складове влизат в цената на доставката. 

(5) 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. 

(6) Да започне опесъчаване в посочения в техническото си предложение срок за реакция 

…………….. минути, след получаване на съобщение от лице, определено със Заповед на 

кмета на общината. 

(7) Да представя в срок до 5 (пет) дни от подписването им - първичните документи 

(дневни отчети) и изготвените на тяхно основание надлежно оформени месечни отчети и 

платежни документи. 

(8) Да поддържа в изправност техника за утежнени условия както следва: 

…………………………………………………………………………… 

(9) Да осигури правоспособни и квалифицирани работници. 

(10) Да уведоми незабавно Възложителя, друг представител на ръководството или 

служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или забележи 

нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на информационните 

активи в Община Елена. 

(11) Да осигури необходимата сигнализация на превозните средства и машини, които 

участват в дейностите по поддържането и снегопочистването. 



(12) Да спазва Закона за пътищата, Закона за движение по пътищата,  НАРЕДБА № РД-02-

20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата; „Технически правила и 

изисквания  за поддържане на пътищата” на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2009 г. – 

част Четвърта: Поддържане на пътища, дял Четвърти: Зимно  поддържане. 

чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права: 

(1) При точно изпълнение на поръчката да получи съответната стойност на фактурирания 

продукт. 

(2) Да иска и да получава съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и всички необходими 

документи, информация и данни, пряко свързани с изпълнение на договора. 

 

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА: 

чл. 7. Договорът влиза в сила от датата на подписване му и е със срок на действие до 

30.04.2019 г. 

чл. 8. Срокът за изпълнение на услугите е 2 /два/ експлоатационни сезона 2017/2018 г. и 

2018/2019 г., считано от датата на влизане в сила на договора. В случай на възникнали 

непредвидени обстоятелства след изтичане на срока по настоящия договор (удължаване 

на зимния период, поява на обилни и трайни снеговалежи, образуване на преспи и 

поледици) срокът за изпълнение на настоящия договор може да бъде удължен до 

приключване на непредвидените обстоятелства и отстраняване на последиците от тях при 

условията на чл. 116, ал. 1 от ЗОП. 

 

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 
чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените 

услуги по опесъчаване и доставените материални материали, 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  и по фактура в лв., при единични цени, предложени от Изпълнителя в ценовото 

му предложение, както следва: 

(1) Еднократно ръчно опесъчаване за 1 км път ……………………. лв./км (без ДДС), 

……………………. лв./км (с ДДС); 

(2) Еднократно опесъчаване с механизация за 1 км път ……………….. лв./км (без ДДС), 

……………………. лв./км (с ДДС). 

(3) Доставка на пясък (примесен с натриев хлорид, франко склад гр. Елена за 1 тон: 

……………. лв./тон (без ДДС), ………….. лв./тон (с ДДС). 

 

чл. 10. Максималната прогнозна стойност на договора не може да надвишава  

……………………………. лв. без ДДС и ………………………. лв. с ДДС. 

чл. 11. Начин на плащане: с платежно нареждане по сметка: 

Банкова сметка: ……………………………….; 

Банков код: ……………………………….; 

Банка: ………………………………. . 

чл. 12. Промяната на веднъж установените цени по договора не може да бъде извършвана. 

чл. 13. При изчерпване на наличните целеви средства разплащанията ще се извършват до 

три дни от момента на получаване на допълнителни целеви средства. 

 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

чл. 14. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 1%  (едно на сто) от Стойността на 

Договора без ДДС, а именно [[……… (…………………………)] („Гаранцията за 



изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  

чл.  15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 

банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената 

поръчка. 

чл. 16. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 

гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката 

- гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, 

че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за 

задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на 

валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.  

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 

формата на банкова гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 

застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря 

на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на Договора.  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 

(тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора, ако липсват основания за 

задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на 

Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.  

чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 

Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 

задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на 

което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 

изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай 

на неизпълнение.  

чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 

размер, в следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора за период по-

дълъг от 3 (три) дни и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;  

2. при пълно неизпълнение и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 

основание;  

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 

несъстоятелност. 

чл. 21. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 



Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

да търси обезщетение в по-голям размер. 

чл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 

Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) 

дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума 

по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на 

първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така 

че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да 

бъде в съответствие с чл. 14 от Договора. 

чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 

Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

VI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ: 

чл. 24. При доставяне на продукт, който не отговаря на съответните стандарти за 

качество, констатирано с двустранен протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пълния размер на стойността на доставката. 

чл. 25. (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. 26. За неизпълнение и/или некачествено изпълнени работи, предмет на настоящия 

договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 

стойността на неизпълнението - неизпълнения участък път (в км) по единична цена за 

опесъчаване.  

чл. 27. Неизпълнението и/или некачественото изпълнение на възложените с настоящия 

договор работи, се констатира с двустранно подписан протокол. 

 

VIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА: 

чл. 28. Настоящият договор се прекратява: 

(1) с извършване на задълженията на страните; 

(2) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

(3) Възложителят може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено 

предизвестие, когато: 

1. Изпълнителят системно и неоснователно забавя изпълнението на своите задължения; 

2. при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по акт за начет на 

Изпълнителя; 

3. при започване на процедура по ликвидация на Изпълнителя; 

4. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя; 

5. спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството 

на Изпълнителя, спрямо член на управителния орган на Изпълнителя, а в случай че член 

на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния 

управителен орган е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против 

стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на 

пари или измама), за престъпления по служба или за подкуп (корупция), както и за 

престъпления, свързани с участие в престъпна група; 

6. спрямо Изпълнителя се установи обстоятелство по чл. 53 и чл.54 от ЗОП. 



(4) Едностранно без предизвестие от Възложителя при достигане на максималната 

стойност на договора, определена в чл. 10 от същия. 

чл. 29. Възложителят има право да развали договора, с отправянето на писмено 

предизвестие до Изпълнителят, без да му предоставя допълнително подходящ срок за 

изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи: 

(1) ако е налице системно неизпълнение от страна на Изпълнителя; 

(2) при съществено неизпълнение на което и да е задължение на Изпълнителя по този 

договор. 

чл. 30. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 

съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 

съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 

предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 

изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от 

задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна. 

чл. 31. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 

съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:  

(1) Изпълнителят е прекратил изпълнението на Услугата за повече от три дни; 

(2) Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на 

поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение. 

чл. 32. Възложителят прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да 

дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора вреди, 

освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, 

размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от 

Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове 

по този Договор. 

чл. 33. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 

юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство: 

(1) Възложителят и Изпълнителят съставят констативен протокол за извършената към 

момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

(2) Изпълнителят се задължава: 

1. да преустанови предоставянето на Услугата, с изключение на такива дейности, каквито 

може да бъдат необходими и поискани от Възложителя;  

2.  да предаде на Възложителя всички отчети, изготвени от него в изпълнение на 

Договора до датата на прекратяването; и 

3. да върне на Възложителя всички документи и материали, които са собственост на 

Възложителя и са били предоставени на Изпълнителя във връзка с предмета на 

Договора. 

 

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ: 

чл. 34. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в 

него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 

Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според 

значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

чл. 35. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 

Договора и Приложенията, се прилагат следните правила: 

(1) специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

(2) разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 

чл. 36.  При изпълнението на Договора, Изпълнителят [и неговите подизпълнители] е 

длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, 

стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички 

приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 



трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към 

чл. 115 от ЗОП. 

чл. 37. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 

разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или 

по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). 

Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с 

търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и 

ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с 

изпълнението на Договора. [Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща 

наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед 

бъдещо позоваване на придобит професионален опит от Изпълнителя] 

чл. 38. С изключение на случаите, посочени в чл. 37, Конфиденциална информация може 

да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като 

това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

чл. 39. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 

информация, когато: 

(1) информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 

Договор от която и да е от Страните; 

(2) информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 

Страните; или 

(3) предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 

орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 

уведомява незабавно другата Страна по Договора. 

чл. 40. Задълженията по тази клауза се отнасят до Изпълнителя, всички негови 

поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети 

от него физически или юридически лица, като Изпълнителя отговаря за изпълнението на 

тези задължения от страна на такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила 

и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

чл. 41. Изпълнителят няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива 

или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на 

Услугата, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на 

Възложителя или на резултати от работата на Изпълнителя, без предварителното 

писмено съгласие на Възложителя, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано 

или забавено. 

чл. 42. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 

Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани 

съгласно приложимото право. 

чл. 43. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени 

в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 

ограниченията на ЗОП. 

чл. 44. Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на 

това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. 

чл. 45. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към 

момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

чл. 46. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е 

длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до 



минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 

… дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои 

непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При 

неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

чл. 47. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с 

тях насрещни задължения се спира. 

чл. 48. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 

клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.  

чл. 49. Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в 

писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по 

факс, електронна поща. 

чл. 50. За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както 

следва: 

 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….  

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

чл. 51. За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

4. датата на приемането – при изпращане по факс; 

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

чл. 52. Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 

комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 

телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 

писмен вид в срок до три дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това 

задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 

посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица 

за контакт. 

чл. 53. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 

срока на съществуване, органите на управление и представителство на Изпълнителят, 

същият се задължава да уведоми Възложителя за промяната в срок до три дни от 

вписването ѝ в съответния регистър. 

чл. 54. Този Договор се сключва на български език. 



чл. 55. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или 

свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 

подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право. 

чл. 56. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 

изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните 

чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от 

компетентния български съд. 

чл. 57. Този Договор е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за Възложителя. 

 

Приложения: 

Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

1. Техническо предложение на Изпълнителя;  

2. Ценова оферта на Изпълнителя; 

3. Оперативен план за зимни сезони 2017/2018 г. и 2018/2019 г. 

на Изпълнителя, одобрен от Възложителя; 

4. Технически спецификации. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ 

КМЕТ НА ОБЩИНА EЛЕНА: 

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

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОСД“  

ТОЙ И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

/Димка Петрова/ 

 

Съгласувал юрист:………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


