
Д О Г О В О Р 
за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем "а" от ЗОП 

№ ОСИРУТ - / / 3 

Днес, . . . . 1 L U L ..2015 година, в град Тополовград, на основание чл.101е от 
ЗОП и утвърден от Кмета на Община Тополовград протокол на комисията, назначена 
със Заповед № 570 от 05.10.2015 година, се сключи настоящият договор между: 

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, ЕИК 000970464, серия Ю, представлявана от 
Божин Петров Божинов - Кмет на общината и Динка Илиева Михова - Главен 
счетоводител от една страна, наричани "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и 

ЕТ„САРАБАШЕВ - М - Димитър Стамов" - с.Орешник, със седалище и 
адрес на управление с.Орешник с ЕИК 836017422, със седалище и адрес на управление: 
ул."Стоян Сарабашев"№6, с.Орешник, общ.Тополовград, регистрирано с Решение 
№3064 от 27.03.1991г по ф.д. 306481990г по описа на Ямболски окръжен съд, 
представлявано от Димитър Георгиев Стамов, с адрес: ул."Стоян Сарабашев"№6, 
с.Орешник, от друга страна, наричан "ИЗПЪЛНИТЕЛ". 

Страните се споразумяха за следното: 

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осъществи 
"Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа 
в Община Тополовград за експлоатационни сезони 2015-2016 и 2016-2017 година", за 
безпрепядствено и безопастно движение на МПС през двата есенно-зимни сезона, с 
обща дължина на ОПМ 52,1 км, по опорни пунктове както следва: 

1.1. Опорен пункт I Тополовград с обща дължина 27,5км, включващ: 

- Път HKV2192 - разклон с.Доброселец, с дължина 4.0 км; 

- Път HKV3191 - разклон с.Чукарово, с дължина 3.6 км; 

- Път HKV2199 - разклон с. К-н Петко войвода, с дължина 2.9км; 

- Път HKV1195 - разклони с.Синапово, с обща дължина 5.2 км; 

- Път HKV2196 - II-76 - м.Вишеград, с дължина 11.8 км; 

1.2. Опорен пункт II Хлябово с обща дължина 15,00км, включващ: 

- Път НКВ3197 - разклон с. Сакарци, с дължина 1.8 км; 

- Път HKV3190 - разклон с. Владимирово, с дължина 0.8 км; 

- Път HKV2200 - разклон с.Каменна река, с дължина 5.4 км; 

- Път HKV2101 - Хлябово - Орлов дол, с дължина 7.00 км. 



I.3. Опорен пункт III Устрем с обща дължина 9,6кв.м, включващ: 

- Път HKV1193 - разклон с.Срем, с дължина 1.6 км; 

- Път HKV2194 - Радовец-Филипово- Присаден - границата, с дължина 6.6 

- Път HKV3198 - Разклон Манастир "Св.Троица", с дължина 1.4 км. 

2. Цените на договорираните видове работи с ДДС са както следва 

- Снегопочистване-машинно - 65,66 лева/км; 

- Опесъчаване - машинно - 83,82 лева/км; 

- Опесъчаване - ръчно -77,96 лева/км; 

- Кърпежи със студена асфалтова смес - 48,12 лева/кв.м. 

3. Стойността на Договора ще бъде в рамките на предвидените средства 
за разходи за "Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община 
Тополовград" за двата експлоатационни сезона, но не повече от 79 200лв. / седемдесет 
и седем хиляди и двеста лева/ с ДДС 

4. Гаранцията за изпълнение на договора е 1980,00 (хиляда деветстотин и 
осемдесет) лева, равняваща се на 3 % от прогнозната стойност на обществената 
поръчка за зимно поддържане и снегопочистване ОПМ за двата експлоатационни 
сезона. Същата е внесена с приходна квитанция №50512/06.11.2015г. и ще се 
възстанови в 10-дневен срок от подписване на последния констативен протокол между 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и до един месец след изтичане срока на 
договора по чл. 5. 

5. Срокът на договора е до 30.04.2017 година. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

6. За обезпечаване на начални разходи по изпълнение на договора 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, в началото на всеки експлоатационен сезон, но не 
по-късно от края на месец октомври съответната година, да превежда авансово на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 10 000 (десет хиляди) лева, по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

7. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ протоколи, подробни количествени сметки, в 
които са отбелязани маршрута, по който е извършено снегопочистването и/или 
опесъчаването със съответната механизация, датата и обема на извършените дейности. 



8. Да подписва чрез свои представители предоставените от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ протоколи, подробни количествени сметки, в които са отбелязани 
маршрута, по който е извършено снегопочистването и/или опесъчаването със 
съответната механизация, датата и обема на извършените дейности. Подробните 
количествени сметки се подписват от кметовете на съответните населени места, а за 
Тополовград от Христо К. Коларов - инспектор в отдел "ОСИРУТ". Протоколи за 
извършените дейности се подписват от Хр.Коларов изпълняващ инвеститорския 
контрол по зимно поддържане на ОПМ, фактурите се подписват от началника на отдел 
"ОСИРУТ" при ОбА, а платежните нареждания за разплащане на изпълнените работи 
от кмета на общината. 

9. Да осъществява контрол чрез свои представители, относно спазване на 
оперативния план и качеството на извършената работа. 

10. Представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се намесват в организацията на 
работата на изпълнителя с оглед подобряване на ефективността й и за предотвратяване 
разхищенията на средства. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
11. Да осъществява дейността по зимното поддържане - снегопочистване и 

опесъчаване, в рамките на договорените средства и представените в ценовото си 
предложение единични цени за снегопочистване и опесъчаване, като спазва 
техническите правила за поддържане и ремонт на пътищата (раздел V "Зимно 
поддържане на пътищата"). 

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва оперативната схема за 
снегочистене и опесъчаване съгласно представената оферта, съдържаща, списък на 
собствената и наета техника, заверено копие от договора за наетата техника, списък на 
водачите на машини и отговорниците по участъци, телефони за връзка с отговорните 
лица. 

13. Да се отчита пред общината за направените разходи за зимно поддържане с 
протоколи, подробни количествени сметки, в които са отбелязани маршрута, по който е 
извършено снегопочистването и/или опесъчаването със съответната механизация, 
датата и обема на извършените дейности. 

14. След приключване на работата, в рамките на средства за разходи за "Зимно 
поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Тополовград" за 
съответния експлоатационен сезон, да изготви протокол за установяване на 



извършените дейности по зимното поддържане на общинската пътна мрежа- Протокол 
обр. 19. 

У.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

15. Едничните цени по т.2 от договора остават непроменени за срока на 
договора. 

16. В петдневен срок след изготвяне на констативните протоколи и превеждане 
на средствата от МФ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
извършените и неразплатени видове работи в рамките на предвидените средства за 
зимно поддържане и снегопочистване на ОПМ за експлоятационния сезон. Междинни 
плащания са допустими. Окончателното разплащане за съответния експлоатационен 
сезон ще става след след изготвяне на последния констативен протокол за 
експлоатационния сезон, но не по-късно от края на месец април съответната година 

17. Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по банков път, 
по посочената от него банкова сметка. 

18. Представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са: Кмета на общината или ВрИД Кмет 
на общината, който подписва платежните нареждания за изразходените средства; 
Началник отдел "ОСИРУТ", който подписва фактурите, заявките и исканията за 
плащане, Хр. Коларов - ст. спец. в отдел „ОСИРУТ", който подписва протокола за 
извършените дейности (Протокол обр. 19) и подробните количествени сметки за 
гр.Тополовград, кметовете на населени места и кметски наместници, подписващи 
подробните количествени сметки за селата 

VI. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ 

19. При неспазване на срока за разплащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изплащане на лихва върху дължимата сума, след приспадане на 
авансовите плащания, в размер на основния лихвен процент, определен за страната. 

20. За нарушение на оперативния план и приетата схема за зимно поддържане, в 
резултат на което пътният участък остане непроходим по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
същият дължи неустойка в размер на законовата лихва върху авансово приведената 
сума за времето, през което участъкът е останал непроходим. 



VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
21. Неразделна част от настоящия договор са списъка на техниката и 

изпълнителския и технически състав, разпределени по опорни пунктове, съгласно 
оперативния план. 

22. Всички нерешени въпроси при изпълнение на настоящия договор се решават 
с писмени споразумения или ако не се постигне такова по съдебен ред. 

23. За неуредените въпроси в договора се прилагат разпоредбите на Закона за 
задълженията и договорите, Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане 
на малки обществени поръчки. 

Настоящият договор се състави в 3 /три/ еднообразни екземпляра, 
от които по един за страните и един за регистъра в общината. 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ЕТ"СРАБАШЕВ М -

Димитър Стамов" - с.Орешник 

VTTP A R M T I ? ТТ-

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД 

I f M F T Н А 

/У ' 
JI: ^ Ж / 

(Д.Михова) 


