
Проект! 

Д О Г О В О Р № ....... 

 

Днес, ………………2019 год. в гр.Айтос, между: 

1.  Община Айтос, БУЛСТАТ 000056764, адрес: гр.Айтос, ул.”Цар 

Освободител” № 3,  представлявана от Кмета на общината – Васил Едрев и Пламена 

Парушева  – гл. счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

2.  ....................................................., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 

друга страна, на основание Решение №........................ на Кмета на Община Айтос за 

определяне на изпълнител в проведена обществена поръчка с предмет: „Зимно 

поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и участъците от 

републиканската пътна мрежа в гр.Айтос през 2020 год.”, на основание чл.112 от 

ЗОП,  се сключи настоящия договор, като страните се споразумяха за следното: 

                  

І.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 
Чл.1.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни, а  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

да заплати при посочените по-долу условия извършените дейности по зимно 

поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и участъците от 

републиканската пътна мрежа в гр.Айтос през 2020 год. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да извърши услугите, предмет на този 

договор в съответствие с техническата спецификация, Техническото предложение и 

Ценово предложение, както и чрез лицата  и с техниката посочени в ЕЕДОП, 

представляващи приложения, неразделна част от договора. 

(3) (ако е приложимо) При осъществяване на обществената поръчка 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ползва следните подизпълнители: ....................................., като 

делът им на участие е ......%, като ще осъществяват 

следното:......................................................................................... 

(4) (ако е приложимо) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да сключи договор/договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от 

сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на 

възложителя в 3-дневен срок. 

 

ІІ. УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започва да извършва услугата в срок до 

………………… (…………) минути от започване на снеговалеж (след оповестяване от 

дежурния ОбСС). 

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугата съгласно условията от Офертата 

си за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка (неразделна част от 

настоящия договор). 

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугата съгласно “Технически правила 

за поддържане и ремонт на пътищата” (ГУП-1989г.) - Раздел V “Зимно поддържане на 

пътищата”. 

 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл.5.(1) Извършените услуги ще се изплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по цени съгласно ценовото предложение от офертата за участие в 

процедурата, както следва: 

 Тежка  техника с гребла - ............................... (цифром и словом) лв./машиносмяна;   

 Челен товарач - ............................................... (цифром и словом) лв./машиносмяна;    



 Камиони с гребла - ............................................... (цифром и словом) лв./километър;  

 Опесъчаване - ................................................................. (цифром и словом) лв./тон; 

 Високопроходим автобус - …………….(цифром и словом) лв./километър; 

 Високопроходим автомобил - ………. (цифром и словом) лв./километър; 

 Лугоразпръсквачка - ……….(цифром и словом) лв./тон; 

 Комбинирани багери - ………(цифром и словом) лв./машиносмяна;   

(2) Прогнозната цена на договора е в размер на ................... (.....................) 

лева без ДДС. Посочената стойност е прогнозна, като възложителят си запазва правото 

да увеличава или намалява обема на възложените дейности,съответно и да възлага на 

същият изпълнител допълнителни дейности до 10% от първоначалната стойност и не 

надвишава прага за възлагане на поръчка чрез публично състезание,  съгласно чл.116 от 

ЗОП. 

(3)Цените посочени в ал.1 са крайни и не подлежат на промяна, освен в 

случаите на чл.116 от ЗОП. 

Чл.6.(1) Заплащането се извършва за свършена работа, чрез банков превод, в 

срок от 20 дни  след представяне и заверяване на Акт обр.19 и заверени от кметовете на 

населени места пътни листи и/или товарителници,  и след превеждане от 

Републиканския бюджет на съответната сума. Заплащането се осъществява след 

издаване на фактура от страна на изпълнителя.  

(2) (ако е приложимо) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил 

договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно 

плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

заплатил на подизпълнителя/ подизпълнителите за изпълнените от тях работи. В тази 

хипотеза срокът по ал.1 започва да тече след представянето на доказателствата и 

фактура. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен: 

1. Да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението 

на възложената работа; 

2. Да приеме работата, ако отговаря на посочените в чл. 5 от договора 

изисквания и е извършена с добро качество. 

3. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обемите извършено снегопочистване  

съгласно условията на настоящия договор. 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да оказва текущ контрол по 

изпълнението на работата, като неговите указания са задължителни за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши 

работата без отклонение от поръчката и в срок. 

Чл. 10. Ако при приемане на изпълнените дейности се установи, че са 

налице недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разполага алтернативно с една от следните 

възможности: 

1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изпълни 

дейността с добро качество, отговарящо на приетите стандарти. 

2. Да отстрани сам недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да намали 

съответно неговото възнаграждение. 

Чл.11. (1) След всеки снеговалеж да възлага на Изпълнителя кога и на кои 

участъци да започне изпълнението на договорените дейности.  

(2) Да определя приоритетните за почистване пътни участъци. 



Чл.12.(1) (ако е приложимо)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители. 

(2) (ако е приложимо)  Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори 

за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

присъствието на изпълнителя и подизпълнителя.  

Чл.13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за: 

1. Смърт или злополука на каквото и да било физическо лице възникнала 

при пътно- 

транспортни или други произшествия, възникнали като пряко следствие от действия, 

бездействия или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи за времето, през 

което този договор е в сила; 

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, възникнала 

при пътно-транспортни или други произшествия, възникнали като пряко следствие от 

действия, бездействия или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи за 

времето, през което този договор е в сила. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:  

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице, осъществяващо 

дейности, свързани с възложеното по настоящия договор; 

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие 

изпълнение предмета на договора през времетраенето на осъществяването на 

възложеното. 

Чл.15.(1) (ако е приложимо)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители. 

(2) (ако е приложимо)  Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за 

подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

присъствието на изпълнителя и подизпълнителя. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изпълнява дейността, описана в чл.1 от настоящия договор, като 

почиства общинската пътна мрежа и участъците от републиканската пътна мрежа в 

гр.Айтос при спазване на указанията, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и с качество 

отговарящо на БДС или еквивалент. 

2. Да започва снегопочистване в срок до……….. (………….) минути от 

започване на снеговалеж (след оповестяване от дежурния ОбС). 

3. Да осигури със свои сили и средства доставката на необходимите за 

изпълнение на договора материали, инвентар и механизация; 

4. Да осигури съхраняването и поддържането в изправност на материалните 

ценности и механизация; 

5. Да използва стандартни материали, отговарящи на изискванията на БДС и 

подходящи за качествено изпълнение на предмета на поръчката; 

6. Да отговаря изцяло за всички дейности по изпълнение предмета на 

договора. Той възстановява за своя сметка всички щети причинени от ангажираните от 

него работници, специалисти и трети лица; 

7. Да предостави на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да 

извърши контрол по изпълнението на работите на обекта; 



8. Своевременно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, 

възникнали при и/или по повод изпълнението на договора, както и да представя текуща 

информация, изисквана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

9.  Да отстрани за своя сметка, без допълнително заплащане и без промяна 

на договорните цени, всички допуснати слабости по изпълнените от него дейности, 

констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

10. Да предпазва от повреди всички съществуващи комуникации 

(електропреносни мрежи, въздушни кабели и проводи), както и всички 

благоустройствени съоръжения, настилки по улиците, тротоари, огради, бордюри, 

сгради (обществени или частна собственост), елементи на вертикалната пътна 

маркировка и др., разположени в границите на посочените улици и в близост до тях. 

Ако някои от тях бъдат повредени при изпълнение на работите по Договора, то 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен със собствени сили и средства незабавно да ги възстанови 

в първоначалния им вид, така че същите да могат да изпълняват функциите си; 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва всички необходими действия, насочени към 

изпълнение предмета на договора с грижата на добър стопанин и в защита интересите 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие, когато това е 

необходимо за изпълнение на услугата.  

2. Да получава възнаграждение за извършваната от него услуга по реда и 

при условията на  настоящия договор. 

Чл.16. При почистване на пътя до дадено населено място да посещава кмета 

(кметския наместник), който писмено да удостовери деня и часа на почистване на 

съответния пътен участък. Без такова писмено удостоверяване, дейностите по 

почистване на съответния пътен участък не се заплащат. 

 

VІ. СРОК НА ДОГОВОРА. 

Чл.17. Настоящият договор се сключва за срок от 12 месеца, и влиза в сила 

от 02.01.2020г. 

 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 

Чл.18(1) При подписването на договора  Изпълнителят представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнението на договора в размер на ............. 

(.......................) лева, определена като размер на 3 %  от стойността на договора без 

ДДС,  под формата на банкова гаранция/парична сума.  

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок от 30 

дни  след приключване изпълнението на договора. 

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да задържи гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

изпълни някое от задълженията си по договора, както и при лошо, частично или 

забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи  лихви за времето, през което средствата по гаранцията 

за изпълнение са стояли при него законосъобразно. 

 

VIII. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. САНКЦИИ. 

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или упълномощени от него лица извършват 

контрол (превантивен, текущ и последващ) върху изпълнението на договора. 

Чл.20. При закъснение до 30 (тридесет) минути от срока по чл.2, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от 

стойността на извършената работа за всеки 5 (пет) минути закъснение. При закъснение 



над 30 (тридесет) минути от срока по чл.2, извършената работа не се заплаща. При 

закъснение над 2 часа от срока по чл.2 или при неизпълнение на услугата за даден 

пътен участък ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 300 

лв. без включен ДДС за всеки 1 км. непочистен или късно почистен път. 

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно без предизвестие 

Договора чрез писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от датата на изпращането му 

при следните условия: 

1. Ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на съответната част от уговореното възнаграждение – 

съгласно приемането на съответна част от извършените работи; 

2. В случай на никакво, лошо или частично изпълнение на поетите от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения в Договора два или повече пъти. Това се установяват с 

протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от него лица и 

представител на сектор “Пътна полиция – КАТ”. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право на неустойка в размер на 35% от общата договорената цена; 

3. При системно забавяне изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

задължения в Договора. По смисъла на този договор системно е забавянето, ако то е 

осъществено три или повече пъти. Системното забавяне се установява с протокол, 

съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от него лица. В този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 35% от общата договорената 

цена; 

Чл.22. При закъснение от срока по чл.6, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% от дължимата сума за всеки просрочен 

ден, но не повече от 5 % от дължимата сума. 

Чл.23. Всяка от страните запазва правото си да търси по съдебен ред 

обезщетение за вреди, когато действително причинената вреда е по-голяма от 

уговорената в настоящия договор неустойка. 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

Чл.24. Настоящият договор се прекратява: 

 по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

 с изтичане на срока; 

 в хипотезата на чл.21 от настоящия договор; 

 при прекратяване на дейността или обявяването в 

ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с тримесечно 

писмено предизвестие при доказана невъзможност да изпълнява 

договора; 

 едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едномесечно 

предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време едностранно, без предизвестие, 

да прекрати договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е 

декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, 

посочен в офертата му. 

 

X. ОБЩИ.  

Чл.25.(1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си  по 

този договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. За 



целите на този договор „непреодолима сила” има значението на понятието дадено в 

чл.306, ал.2 от ТЗ. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила страната, която е била в 

забава към момента на настъпване на обстоятелството, представляващо непреодолима 

сила. 

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

Чл.26.Нито една от страните няма право да прехвърля правата и 

задълженията, произтичащи от този договор. 

Чл.27. Изменение на настоящия договор се допуска само в случаите, 

предвидени в чл.116 от  Закона за обществените поръчки. 

Чл.28. (1) Страните се задължават да се информират взаимно в писмена 

форма за промяната на банковите си сметки, посочени при подписване на този договор, 

в седемдневен срок от промяната. 

Чл.29  (1) Всички съобщения до страните по договора се изпращт на 

следните адреси/телефони/факсове/ел.пощи: 

-  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр.Айтос, ул.”Цар Освободител” №3, Община Айтос 

- общинска администрация; 

-  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ адрес: ................., тел. .........................., факс 

................................, на e-mail............................... 

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, 

без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, 

призовки и други подобни. 

Чл.30.(1). За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите 

на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона обществените 

поръчки, Закона за задълженията и договорите, Търговският закон, както и останалото 

българското гражданско законодателство. 

(2) При промяна на нормативната уредба, регламентираща извършването на 

предмета на договора, страните се задължават да съобразят договора с промените. 

Чл.31. Всички спорове относно действието, изпълнението и прекратяването 

на договора се решават от компетентните по степен съдилища в гр.Айтос, респективно 

в гр. Бургас, независимо от седалището на изпълнителя. 

 

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

всяка от страните.  

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.........................   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...................... 

  /............................./                /......................../ 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС                             

 

 

  ............................. 

  /Пламена Парушева/ 

       ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 
 


