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ПРОЕКТ! 
ДОГОВОР 

№ ............/...................2017 г. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Каспичан 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
ОБЕКТ:  „Изпълнение на комплекс от дейности по подготовка и осигуряване на 
проходимост при зимни условия ( зимно поддържане) на общинската пътна мрежа 
на територията на Община Каспичан за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г. по 
обособени позиции” 

1. ОБЩИНА КАСПИЧАН, с ЕИК 000931511 и адрес: гр. Каспичан, ул. 
„Мадарски конник” № 91, представлявана от Милена Недева - Кмет на Община 
Каспичан и Елена Гелкова –Главен счетоводител, наричани за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

И 
 2.         ...................................., представлявано от ............................................, със 

седалище и адрес на управление: ................................................,  ЕИК (БУЛСТАТ) номер 
по ДДС ....................................наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

съгласно Протокол от ............2017г. на комисията, назначена със Заповед № …/ 
…………..2017 г. на кмета на Община Каспичан, както и на основание чл.194, ал. 1 от 
ЗОП, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за 
следното: 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълнява видовете 
дейности, включени в предмета на услугата: „Изпълнение на комплекс от дейности, 
свързани с подготовка и осигуряване на проходимост при зимни условия ( зимно 
поддържане) на общинската пътна мрежа на територията на Община Каспичан“, 
съгласно изискванията в Техническата спецификация на поръчката и по цени, 
определени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следните общински пътища: 
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 
2. Общата стойност на дейностите, включени в предмета на договора е в размер до 
69 983.33 лв. (шестдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и три лева и тридесет 
и три стотинки ) без ДДС  
3. Единичните цени, съгласно оферта вх.№ ......................... са следните: 

№ Видове дейности по зимно поддържане Ед.мярка Ед.цена  
/лв. без 
ДДС/ 

І. Дейности по подготовка на пътища за експлоатация при зимни условия, вкл. дейности 
съгл.чл.11, ал.2, т.2 от Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012год. 

1 Отстраняване от обхвата на пътя на материали, които 
създават затруднения при снегопочистването или 
могат да станат причина за образуване на 
снегонавявания, вкл. Превоз на не повече от 10 км.  
 

м³  
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2 Подравняване и профилиране на банкетите механизирано км.  
3 почистване на отводнителни окопи от растителност и др. км.  
4 Почистване на водостоци  Бр.  
5 Почистване , изрязване на храсти, дървета и др., които са в 

габарита на пътя, включително извозването им. 
Кв. м .   

ІІ. Дейности съгл.чл.11, ал.2, т.3 и т. 4 от Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012год. 
1 Почистване на платното за движение от сняг и лед км.  
2 Обезопасяване на платното за движение срещу хлъзгане чрез 

разпръскване на минерални материали(опесъчаване), вкл. 
материалите 

км.  

3 Обезопасяване на платното за движение срещу хлъзгане чрез 
разпръскване на химични вещества, вкл. материалите 

км.  

4 Почистване на пътното платно от паднали клони, дървета, 
камъни и др., вследствие на „Обилни снеговалежи“ 

м²  

5 Локално обезопасяване на платното за движение срещу 
хлъзгане чрез разпръскване на минерални 
материали(опесъчаване), вкл. материалите 

м²  

6 Локално обезопасяване на платното за движение срещу 
хлъзгане чрез разпръскване на химични вещества, вкл. 
материалите 

м²  

 
3.1. В горепосочените цени са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
включително и печалбата. 
4. Плащанията се извършват периодично, по предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични 
цени, в 20-дневен срок след представяне на подписан Протокол за действително 
извършени работи, приети без забележки от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и 
одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, оригинална фактура и при необходимост други документи 
по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Протоколът за действително извършени работи следва 
да включва подробна количествена сметка, съдържаща извършените видове и количества 
дейности, маршрут, / отделно посочен за всеки общински път / дължина в километри и 
метри, дата на извършване на работата и да е подписан от представители на възложителя 
и изпълнителя. 
5. Плащането се извършва в лева, по банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банка ………………............................…. 
BIC: ……………................................. 
IBAN BG …………………………… 
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по т. 5. в срок от 3 дни считано от момента на промяната. В случай 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията 
са надлежно извършени. 
7. Договорените единични цени са окончателни и не подлежат на актуализация за срока 
на настоящия договор. 
ІV. СРОКОВЕ 
8. Срокът на договора е от 01.01.2018год. до 31.12.2018год. 
9. При сложни климатични условия (снежни бури, интензивни снежни виелици с големи 
снегонавявания, снегопочистването следва да започне в срок до ………………….( с 
цифри и думи) от натрупана снежна покривка 3 см. (съгласно офертата на изпълнителя). 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
10.1. Да предприема необходимите мерки за осигуряване на проходимостта на 
общинската пътна мрежа по маршрути, определени в т. 2. от настоящия договор. 
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10.2. Да извършва услугата за целия период на договора с технически изправни и 
обезопасени машини, окомплектовани за работа при зимни условия и сигнализирани 
според нормативните документи. 
10.3. Да осигурява в уговорените срокове и качествено нормална проходимост по 
пътната мрежа през целия зимен сезон, като почиства цялото платно за движение 
/широчината на асфалтовата настилка/ на пътя от сняг и лед. 
10.4. При заледяване да използва необходимите материали за обезопасяване на пътищата 
срещу хлъзгане, съгласно нормите, определени с Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. 
. 
10.5. Да гарантира осигуряването на услугите по зимното поддържане и снегопочистване 
през почивните дни и по време на официални празници. 
10.6. Да спазва нормативните изисквания по безопасност на труда на персонала при 
извършване на съответната дейност. 
10.7. Да не допуска разрушаване на съоръженията от пътната мрежа, (ограничители на 
скоростта и др.) като допуснатите такива са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
10.8. Да представи своевременно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ график и телефоните за връзка с 
дежурните. 
10.9. Да води дневник за почасовата работа на механизацията. 
10.10. Да спазва Закона за движение по пътищата, Правилника за приложение на Закона 
за движение по пътищата и поднормативните актове, регламентиращи изпълнението на 
услугата (Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на 
пътищата и др.) 
10.11. При възникване на извънредни ситуации - закъсали МПС, движещи се по 
общинска пътна мрежа - да реагира и съдейства за освобождаване им. 
10.12. Да отстрани за своя сметка всички вреди, причинени вследствие на неправомерни 
действия или бездействия на изпълнителския му персонал, както и тези, причинени от 
негови съоръжения и техника. 
10.13. Да осигурява на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по време на действие на 
настоящия договор, достъп до местата, в които се предоставят услугите, за 
осъществяване на текущ контрол при извършването на дейностите. 
10.14.Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 [три] дни от сключване на 
настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП 
10.15. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 
поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 
задълженията му по настоящия договор. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
11.1. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за 
осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната 
информация и документи за изпълнение на Договора 
11.2. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, 
Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на 
плащане.. 
12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
12.1.Да осигури финансовите средства, необходими за изпълнението на дейностите по 
обществената поръчка, при условията и в сроковете по този договор; 
12.2. Да определи свои представители, които с Протокол за действително извършени 
работи да приемат извършената работа от Изпълнителя. 
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12.3.Да осигури непрекъснат текущ контрол по изпълнението, без да затруднява работата 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
13.1. Да изисква дейностите по услугата да се извършат съгласно установените стандарти 
за качествено изпълнение, съгласно техническите изисквания за това. 
13.2. Да иска поправяне на недостатъците и дефектите в работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
13.3.Да осъществява на текущ контрол върху работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
13.4. Възложителят има право да откаже приемането на дейност/ти в обхвата на услугата 
по т. 3 от договора, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и 
Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения 
съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло 
договорената цена. 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ‼( разделът се прилага при наличие на подизпълнител/и 
(14.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само 
подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 
Изпълнител. 
(14.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не 
може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 
(14.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 
изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в 
ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия. 
(14.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 
настоящия Договор и на Изпълнителя. 
(14.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 
Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП 
ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, 
обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание 
за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя 
(15.) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 
Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 
(i) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 
подизпълнителите; 
(ii) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение 
на Договора; 
(iii) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може 
безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 
подизпълнителите. 
(15.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят 
заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя. 
(15.2) Разплащанията по ал. (15.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 
Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 
(15.3) Към искането по т(15.2)Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 
(15.4) Възложителят има право да откаже плащане по т. (15.2), когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа 
VІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 
16. 1. За всяка доказана некачествено извършена работа по изпълнение на предмета на 
поръчката в обхвата на т.1 и т. 3 от договора, констатирано с двустранно подписан 
протокол от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
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дължи неустойка за всяко отделно нарушение в размер на 2 % /два процента/ върху 
фактурираната сума за отчетената работа, при извършването на която е установено 
нарушението. 
16.2. Неустойката по т. 16.1 се приспада от дължимата от възложителя стойност на 
доставката, в момента на плащането 
17. При забава на плащането с повече от 5/пет/ дни на дължими суми към Изпълнителя, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от 
стойността на забавената фактура. 
17.1. Неустойката по т. 17.1 се приспада от дължимата от възложителя стойност на 
доставката, в момента на плащането 
18. Определената по т. 16 и т. 17. неустойка не лишава изправната страна от правото да 
търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди. 
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
19. Настоящият договор се прекратява: 
19.1. По взаимно съгласие на страните. 
19.2. С изтичане на срока по т.9 от настоящия договор и приемане на извършените 
работи. 
19.3. С едноседмично предизвестие на изправната страна при нарушение на 
задълженията на другата страна. 
19.4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 
19.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
19.5.1. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 
недостатъци. 
19.5.2. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 
19.5.3. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност 
или ликвидация. 
19.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще прекрати договора за обществена поръчка, когато: 
20.6.1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът 
да бъде изменени на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП; 
19.6.2. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа 
на които е следвало да бъде отстранен от процедурата; 
19.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 10 /десет/ дневно 
предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 
допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 
взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора. 
VIІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
20. Сключеният договор за обществена поръчка може да бъде изменян при условията на 
чл. 116 от Закона за обществените поръчки. 
21. Комуникацията между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва: 
а/ по телефон – в работни, почивни и празнични дни: 
- стационарен телефон : 05351/ 7483 - оперативни дежурни; 
- мобилен телефон : 0889274427- оперативни дежурни. 
б/ писмено. 
22. При изпълнението на договора за обществени поръчки изпълнителят и неговите 
подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, 
свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 
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колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и 
трудово право, съгласно приложение № 10 на ЗОП. 
23. Всички спорове между страните по договора се решават по взаимно съгласие, а 
когато такова не може да се постигне по съдебен ред, съгласно разпоредбите на ГПК. 
24. При неуредени въпроси по договора ще се прилагат разпоредбите на ЗЗД и цялото 
действащо законодателство. 

Договорът се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 
страните по договора. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...........................       ИЗПЪЛНИТЕЛ:................................                                     
 


