
ПРОЕКТО – ДОГОВОР 

 
 Днес, …………….., между: 

 
1. ОБЩИНА СУВОРОВО с БУЛСТАТ 000093684, представлявана от 

Венцислав Стоянов Райчев– Директор на Дирекция „ОС и П”, 
съгласно Заповед №497/03.09.2009г. на Кмета на Община Суворово  и 
Гергана Валентинова Драганова – главен счетоводител на Община 
Суворово от една страна, наречена по – долу за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ   

 
И 
2. ………………….., ЕИК: ……….., със седалище и адрес на управление: 

………., представлявано от ………………, наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга. 

 
СЕ СКЛЮЧИ СЛЕДНИЯТ ДОГОВОР: 

     
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 1. Възложителят възлага и Изпълнителят приема да изпълни 
обществената поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на 
ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово,  ІІІ-то класна 
пътна мрежа на гр.Суворово и улиците в населените места в общината за 
зимен сезон 2013-2014г.” За обособена позиция №........................... 

 Чл. 2.  Пътната мрежа, която е предмет на обществената поръчка и 
подлежаща на зимно поддържане и снегопочистване е:  

2.1 Четвъртокласна общинска пътна мрежа на Община Суворово,  
включваща: 

- Участък: Суворово – Дръндар – Николаевка – с дължина 8,9 км; 
- Участък: Изгрев – Николаевка и отсечката към Войводино – с обща 

дължина 11,7 км; 
- Участък: Калиманци – Баново и отсечката към Слънчево – с обща 

дължина 6,9 км; 
- Участък: Чернево – Просечен – с дължина 5,5 км. 
2.2 Третокласна пътна мрежа на гр.Суворово с обща дължина 3,2 км; 
2.3 Улици в населените места в общината с обща дължина 123 км. 

 



Чл. 3. При конкретни извънредни ситуации Възложителят може да 
разпорежда промяна на приоритетите, наемане на допълнителна техника, 
почистване на пътни участъци свързани с нужди на граждани (подход за 
линейка, подход към гробищен парк и др). 

Чл. 4.  Снегопочистването ще се извършва в обхвата на пълния 
километраж на съответния път от маршрутния график.  

 
II. СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл. 5 /1/. Срокът на настоящия договор е до 15.04.2014 г. считано от 

датата на подписване на настоящият договор. 

       /2/ Страните приемат, че срокът по ал.1 може да бъде удължен в случай, че 
климатичните условия налагат удължаване действието на Договора. 
 

 
            ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
      Чл.6  В процеса на своята работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва 

 Технически правила и изисквания за поддържане на пътища, одобрени от 
Изпълнителния Директор на НАПИ през 2009 г. публикувани на 
интернет страницата на AПИ, дял „Зимно поддържане”; 

 Инструкция № 3 от 18.07.2007 г за реда на осъществяване на спасителни и 
неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия;  

 Закон за опазване на околната среда и подзаконова нормативна уредба 
към него;  

 Закон за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконова 
нормативна уредба към него;  

 Закон за пътищата и подзаконова нормативна уредба към него;  
 Закон за движение по пътищата и други приложими към предмета на 

поръчката. 
         

Чл.7 /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури местодомуване на 
техниката нужна за снегопочистване на територията на Община Суворово и да 
започне работа до ……….. часа  след подадена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Лице за контакти и за реагиране при подаване на сигнал: 
Име………………………… 
Длъжност………………………… 
Тел……………………………. 
 



        /2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява помощ на аварирали 
автомобили при осъществяване на снегопочистването. 

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстановява повредени от него 
капаци на канализационните колектори, решетки на дъждовна канализация, 
хоризонтални ограничители на скоростта по пътя – „легнали полицаи“. 

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното 
възнаграждение съгласно чл.7. 

 Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва услугата с техниката 
посочена в офертата – неразделна част от настоящия договор. 
 

ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

             Чл.10  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 
 /1/ да упражнява цялостен и непрекъснат контрол при изпълнение на 

работите по зимното поддържане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
/2/ да подава своевременно сигнал до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като със своя 

вътрешна заповед определи лице за контакти; 
/3/ при възникването на дейности извън посочените в офертата с оглед 

на спецификата на работата да съставя двустранен протокол; 
/4/  да приеме извършената работа и извърши дължимото плащане в 

уговорените срокове. 
 

V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл.11 Възнаграждението на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се определя и заплаща 
въз основа на издадена фактура за количества на действително извършена и 
приета работа /заверени дневни актове/ въз основа на договорените цени по 
оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящият договор. 

Чл.12 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение по следния начин: по банков път по сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 15 дневен срок след представяне на фактура и заверени 
дневни актове от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор 

се смятат: 
  
 
 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                       ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
……………….                                                 Община Суворово,  
…………………………………                              гр. Суворово 9170 
 тел.:  ………………..                               пл. “Незавидсимост” 1     



Факс: ………………..                                                  тел./Факс: 05153 /21-60                         
email: ………………………..                              email: raichevv@abv.bg 
 
 Банкова сметка на Изпълнителя: 
Банка – ……………… 
Адрес – ……………….. 
IBAN – ………………… 
BIC - ……………………… 

 
 

VІ.НЕУСТОЙКИ 
 

Чл.13 При неизпълнение на задълженията  по настоящия договор от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констатирани с протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 200 лв.на машиносмяна. 

Чл.14 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при неизпълнение на задълженията от  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да претендира за заплащане на обезщетение за 
претърпени вреди и пропуснати ползи, надвишаващи размера на неустойката. 

Чл.15 При причиняване на ПТП в резултат на лошо 
почистване/поддържане/ на пътищата ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи пълна 
имуществена отговорност за причинените вреди.  

Чл.16 В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати услугата в срока по 
чл.8 същият дължи неустойка в размер на 1% за всяка седмица закъснение, на 
общата неустойка не може да превишава 10% от стойността на извършената 
работа. 
 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.17 Договорът се прекратява с изтичането на срока му. 
Чл.18 Договорът може да бъде прекратен предсрочно, едностранно от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 10-дневно писмено предизвестие, в случай, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ системно не изпълнява задълженията си произтичащи от 
този Договор. 

Чл.19 По взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма, 
като страните  подписват двустранен протокол за уреждане на финансовите 
взаимоотношения в момента на разваляне на договора. 
 

VIІІ. ФОРСМАЖОР 
 

 В случай на "форсмажорни" обстоятелства дотолкова, че тези 
обстоятелства засягат изпълнението на задълженията на двете страни по 



договора, времето за изпълнение ще бъде удължено с толкова, колкото те са 
били в сила. За "форсмажор" ще се считат: война, природни бедствия, обща 
стачка, бунт, социални вълнения 
 

ІX.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА: 
 

Чл.20 Настоящият договор влиза в сила след подписването му. 
Чл.21 Изменения и допълнения по договора могат да се правят само по 

взаимно съгласие на страните в писмена форма. 
Чл.22 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат  

разпоредбите на действащото законодателство. 
Чл.23 Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали 

относно неговото изпълнение, по  взаимно писмено споразумение, а когато това 
се окаже невъзможно – по реда на Гражданския процесуален кодекс. 
 
      Този Договор се състави в 2/два/ еднообразни екземпляра , по един за всяка  
от страните и съдържа 5 /пет / страници. 
 
 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:………………… 

/…………………………/ 
За Община Суворово    
Директор на дирекция „ОСиП”                                                       
 
_________________________                                                      
 
  /Венцислав Райчев 
съгл. заповед №497/03.09.2009г. 
 на кмета на Община Суворово/ 
             
 
Главен счетоводител: 
 
_________________________    
     /Гергана Драганова/ 

           
 


