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Договор №10/21.05.2015 г. за възлагане на обществена поръчка чл. 14, ал. 4, по реда на глава осма „а” от ЗОП 

предмет:  „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА 
АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА АНТОН. 
 

Д  О  Г  О  В  О  Р 

 

№10/21.05.2015 година 

 

За  „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В 

С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ 

БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА АНТОН. 

 

          Днес: 21.05.2015  в с. Антон, обл. Софийска, между: 

 

         ОБЩИНА АНТОН, с адрес: 2089 с.Антон,пл.”Съединение”№1, №по ЕИК/БУЛСТАТ 

000777255 и представлявана от Цонка Николова Гешева – Кмет и Мария Александрова 

Вътева – ДД”АПОФСД”, наричана по долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 и 

„ЕКОТРАНСФАКТОР” ООД, ЕИК:115883258, град Пловдив, ж.к Тракия, Бл.42, Вх. Г, Ет. 6, 

Ап. 21, представлявано от Станимир Петров Лазов с ЕГН 8111144543 – Управител наричан 

за краткост в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се сключи настоящия договор за 

следното: 

  

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. Възложителят предлага, а Изпълнителят приема да изпълнява малка обществена 

поръчка с предмет: „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ 

БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА АНТОН. 

 

1.1. Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от контейнери за ТБО 

360 /триста и шестдесет/с обем 240 л. всеки, съгл.приложена схема от 

Възложителя – най-малко веднъж седмично. 

 

1.2. Почистване на площадките около съдовете - след всяко извозване на 

съдовете. 

 

1.3. Безвъзмездно предоставяне на 360/триста и шестдесет/ броя пластмасови 

контейнери за ТБО с обем 240 л. за осъществяване предмета на поръчката.  

 

1.4. Изпълнителят извършва дейностите предмет на настоящият договор на 

територията на с.Антон по маршрут  и график одобрен от Възложителя. 
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1.5. Депонирането на битовите отпадъци се извършва на регионално депо  в гр. 

Пирдоп. 

 

  ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.4. За изпълнение на поръчката, Възложителят заплаща на Изпълнителя сума в 

размер определен съобразно посочените в офертата на Изпълнителя единични цени 

за всяка отделна дейност,които са както следва: 

 

4.1. Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Антон 

-сметосъбиране и сметоизвозване на 1/един/брой контейнер за твърди битови 

отпадъци с обем 240 л. е...........................................  

 

Чл. 5.  Плащанията се извършват по банков път в срок от 10/десет/ работни дни, по 

сметка на Изпълнителя,въз основа на месечен констативен протокол за действително 

извършени работи, подписан от Възложителя/ лице специално посочено със Заповед 

от  кмета на община Антон/ и от Изпълнителя  и представена фактура. 

 

 Чл.6.  По време на действие на договора, цените се индексират при промяна на 

цената на горивата при производителя с повече от 5% и при промяна на 

минималната работна заплата за страната. 

 

ІІІ.     МЯСТО И  СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.7.  Място на изпълнение на услугата по смисъла на Договора:   

- сметосъбирането на територията на с.Антон. 

- сметоизвоването до регионално депо за ТБО в град Пирдоп.  

 

Чл.8. Настоящият договор се сключва за срок от 18 /осемнадесет/ Месеца, считано 

от дата на подписване. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

ІV.1.Права и задължения на Изпълнителя 

 

Чл. 9. (1) Изпълнителят се задължава да предостави безвъзмездно необходимия 

брой пластмасови контейнери за ТБО с обем 240л., нужни за изпълнение на 

предмета на настоящият договор, но не по малко от 360 броя. За доставените съдове 

за отпадъци  да се състави приемо- предавателен протокол, в който да бъде описан 

броя и вида на съдовете за битови отпадъци. 
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(2)  Изпълнителят се задължава да почиства около съдовете за смет,след всяко 

тяхно извозване. 

 

(3)  Изпълнителят е длъжен да спазва минималната повтаряемост на извозване 

на  : 

- 360 броя контейнери за ТБО с вместимост  240 л. – един път седмично 

- при активни сезони кратността на извозване на отпадъка при необходимост може 

да бъде увеличавана, по искане на Възложителя. 

 

(4)  Изпълнителят има право да получава договорените суми при точно и 

качествено изпълнение на зъдълженията си по настоящият договор,съгласно 

условията по чл.4.1 

 

(5) Изпълнителят е длъжен да не променя едностранно 

графици,местоположението на съдовете за смет,количеството и вида им. 

 

(6) Изпълнителят е длъжен да извозва отпадъците до депо за твърди битови 

отпадъци,посочено от Възложителя 

 

(7) Изпълнителят се задължава при обслужване на съдовете да ги пази от 

механични повреди и полага за тях грижата на добър стопанин.В случай на повреда 

при обслужването им изпълнителя се задължава да поправи или подмени съд за своя 

сметка. 

(8) При образуване на микросметища ,включително и около съдовете,по вина на 

Изпълнителя,същият се задължава за своя сметка да направи необходимото за 

тяхното своевременно ликвидиране. 

 

(9) При изпълнение на задълженията си по настоящия  договор,Изпълнителят е 

длъжен да спазва нормативно установените изисквания относими към материята. 

 

(10) Изпълнителят се задължава след обслужване на съдовете да връща същите на 

определените за това места, със затворени капаци.  

     

 ІV.2. Права и задължения на Възложителя 

Чл.10.(1) Възложителят има право да контролира качеството на извършваните 

работи 

(2)  Възложителят има право да изисква и получава пълна текуща информация за 

хода на работата 
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(3)  Възложителят има право да дава допълнителни указания и определя 

приоритетните за почистване територии 

 

(4)  Възложителят има право да увеличава кратността и обема на сметосъбиране 

и сметоизвозване на отпадъка при необходимост 

 

(5) Възложителят е длъжен  да осъществява контрол по спазване на 

задълженията на Изпълнителя относно предмета на договора.  

 

 (6) Възложителят е длъжен  да оказва  необходимото съдействие на Изпълнителя 

за осъществяване предмета на договора. 

 

(7) Възложителят е длъжен да определи служител за съгласуване на графиците 

за дейностите,предмет на настоящият договор и за приемане и отчитане на 

извършената работа. 

 

(8) Възложителят е длъжен да заплаща договорените суми по реда на чл.5.1. от 

този договор 

 

(9) Възложителят е длъжен да полага грижа на добър стопанин за безвъзмездно 

предоставените му съдове за битови отпадъци  

 

V.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИНСПЕКЦИИ 

 

Чл.11. Изпълнителят осигурява възможност на Възложителя по всяко време да 

изисква сведение за дейността на Изпълнителя, по предмета на договора. 

           

 VІ.НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

 

Чл.12. В случаите на констатирани нарушения по изпълнението на този догвор от 

страна на Изпълнителя и/или неизпълнение на поети с договора 

задължения,Възложителя съставя Акт за нарушение/неизпълнение и определя 

технологичен достатъчен срок за отстраняването/изпълнението му. 

Чл.13. При не спазване на срока по чл.12 или повторно нарушение 

/неизпълнение,Възложителят има право да наложи парична санкция,в размер на 100 

лв за констатираното нарушение 

Промяната на графика става след предварително съгласуване между страните. 
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Чл.14. При забавяне на дължимите текущи плащания към 

Изпълнителя,Възложителят дължи законната лихва за забава.    

 

VІІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА 

 

Чл.15. Настоящият договор се прекратява с изтичане на неговия срок. 

 

Чл.16. Настоящият договор се прекратява по взаимно съгласие изразено в писмена 

форма. 

 

Чл.17. Настоящият договор се прекратява с прекратяване на ЮЛ на 

Изпълнителя,обявяване в несъстоятелност или ликвидация. 

 

Чл.18. Настоящият договор се прекратява едностранно от Възложителя при системно 

неизпълнение на съществени клаузи на договора,като Изпълнителят дължи 

неустойка в размер на депозираната от него  гаранция за изпълнение на договора. 

Установяването на пропуските при извършване на дейността се извършва със 

съставянето на  констативен протокол,който се връчва на неизправната страна. 

 

VІІІ.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл.19. При подписване на договора Изпълнителят представя гаранция за 

изпълнение  в размер на 3% 1516,32 (хиляда петстотин и шестнадесет лева и 

тридесет и две стотинки) лева без ДДС  от стойността на  договора. 

  

Чл.20. Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция или паричен 

депозит. 

 

ІХ. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. 

 

Чл.21. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 

договор, се отправят в писмена форма и се подписват от представляващи 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица. 

 

(2) За дата на съобщението се смята: 

     - при ръчно предаване на съобщението – датата на предаването, удостоверена с 

подпис и печат на деловодството на приемащата страна върху копие от документа на 

представящата го страна; 
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     - при изпращане по пощата или куриер – датата на обратната разписка или на 

съответния документ, издаден от куриера; 

     - при изпращане по телефакс – моментът на потвърждаване приемането на 

съобщението от получаващата страна. 

 

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор, се 

смятат: 

За    ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                   За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 ОБЩИНА АНТОН                        „ЕКОТРАНСФАКТОР” ООД                         

2089 с. Антон, обл. Софийска    Станимир Лазов - Управител  

пл. ”Съединение”№1     Град Пловдив   

  

(4) При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата страна 

в тридневен срок от промяната. 

 

Чл. 22. Възникналите спорове между страните по настоящия договор, се разрешават 

по пътя на двустранни преговори, като за постигнатото споразумение се съставя 

анекс, представляващ неразделна част от договора. 

 

Чл. 23. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на 

договарянето,те подлежат на разглеждане от компетентният съд. 

Настоящият договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра – по 

един за всяка от страните.   

 

        ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

        ОБЩИНА АНТОН                                  „ЕКОТРАНСФАКТОР”ООД 

 

1. /п/      1. /п/ 

/ Цонка Гешева – Кмет /   / Станимир Лазов - Управител / 

 

 

 

2.  /п/ 

/Мария Вътева - Директор Дирекция АПОФСД / 


