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Д  О  Г  О  В  О  Р 

 

№15/08.10.2015 ГОДИНА 

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2015/2016 ГОДИНА” 

 

 

Днес 08.10.2015 година в Община Антон между:  

 

1.     ОБЩИНА АНТОН, със седалище и адрес на управление: село Антон, област 

Софийска, площад „Съединение № 1“ Булстат 000777255, представлявана от Цонка 

Николова Гешева – Кмет на Община Антон и Мария Александрова Вътева – 

Директор Дирекция „АПОФСД и бюджет” наричана по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

 

И 

 

2. „МД-ТРЕНД“ ЕООД  - управител Дончо Петров с адрес на регистрация: село Антон, 

област Софийска, Община Антон, ул. „Стара планина“ №23, БУЛСТАТ: 202704788, 

наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

          

І. ПРЕДМЕТ  НА  ДОГОВОРА 

 

 Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извършва 

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2015/2016 ГОДИНА” 

 

 

ІІ. СРОК  НА  ДОГОВОРА   И   ЦЕНИ 

 

Чл. 2. (1) Договора се сключва за периода от 08.10.2015 г. до  30.04.2016 г. 

 (2)  Цените на видовете работа се определят съгласно предложената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, неразделна част от договора, а именно 

за снегопочистване на 1 км. – 9 лв. на км без ДДС, за опесъчаване на 1 км. – 19,50 лв. без 

ДДС, дежурство – 96 лв. / 24 часа и не може да надвишава 25 000,00 без ДДС. Дежурството 

ще се полага при влошени метеорологични условия, след писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

За времето на дежурството се съставя протокол, подписан от двете страни. 

(3) Количеството извършена работа, по която се извършва плащането се установява с 

двустранно подписани протоколи между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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ІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  СТРАНИТЕ 

 

Чл. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  е длъжен: 

 

Чл.3 (1) Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък с приоритетните участъци и 

вариант за изпълнение на договорената дейност в случай на тежки метеорологични условия.  

 (2)  Да следи за достоверността и своевременното оформяне на отчетните документи.  

 (3) В срок от 10 /десет/ работни дни след получаване на фактурата да изплати 

задължението. 

 (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава със Заповед Комисия за контрол по изпълнението на 

Договор, състоящата се от най-малко  3 /трима/ членове. Член от комисията присъства 

задължително при осъществяване на дейностите предмет на настоящия договор. 

 

Чл. 4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

 

Чл.4 (1) Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започват да текат от датата на подписване 

на настоящия  договор. 

 (2) Да извършва дейността по зимно подържане и снегопочистване на Общинска 

пътна мрежа  – /снегопочистване и опесъчаване/ бързо и денонощно, както при влошени, 

така и при тежки метеорологични условия. 

(3) Бързо и денонощно реагиране от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на влошени и тежки 

метеорологични условия. 

 (4) Да осигури възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  на упълномощените от него лица да 

упражняват контрол по изпълнение на Договора. 

 (5) Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробна Количествена сметка/ приложение 

№1 от договора, в която са отбелязани: датата и  маршрута по който е извършвано зимно 

поддържане, снегопочистване и опесъчаване, в деня следващ деня на тяхното извършване. 

Количествената сметка да бъде подписана от лица назначени със заповед на Възложителя и 

лице от Изпълнителя. 

 (6) В края на месеца, след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предоставените 

количествени сметки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ оформя Протокол за извършена работа, подписан от 

двете страни и издава фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 (7)  При осъществяване на дейностите по снегопочистване да се осигурява достъпност 

на автомобилите на противопожарна безопастност и спасяване /ПБС/ до противопожарните 

хидранти намиращи се на ул. „България”, при река „Конска”, река „Селска”, река „Гушева” и 

на разклона за бензиностанция „СИМОВ ОИЛ” и достъп до трафопостовете;  

(8) След края на експлоатационният сезон 2015/2016 г., ИЗПЪЛНИТЕЛЯ почиства 

пътните участъци от натрупаният пясък. 
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ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  ДОГОВОРА 

 

Чл.5 (1) Договорът се прекратява с изтичане на срока по раздел ІІ, т.1. 

 (2) В случай на лоши метеорологични условия и изчерпване на финансовия ресурс по 

договора, той може да бъде анексиран със необходимите средства, но не повече от 

определените по закона за държавния бюджет. 

 (3) При констатирани три нарушения по чл.4, договора се прекратява без 

предизвестие. 

 

V.  САНКЦИИ 

         

Чл.6 (1) При неизпълнение на задълженията си по настоящия Договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % на ден от цената посочена в раздел ІІ, 

т. 3 от  Договора, но не повече от 30 % от нея. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатирано недобро почистване или 

завишение в дължините на почистваните участъци – да наложи санкция в двоен размер. 

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържа начислените и предявени неустойки от 

сумите, подлежащи на плащане. 

 (4) При забава в сроковете, при възникване на усложнена пътна обстановка, както и 

при забавено или частично изпълнение на дейности и видове работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в размер на 100 лева за всеки просрочен ден. 

 

VІ. ОБЩИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.7 (1) Изменения или допълнения по настоящият договор се извършват по взаимно 

съгласие на страните с допълнително споразумение. 

 (2) Всички възникнали спорове по изпълнение на договора се решават чрез преговори 

между страните, а при непостигане на съгласие – пред компетентния съд, съгласно 

действащото законодателство. 

 (3) Настоящия договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един 

за всяка от страните.  

 

          

 Банковите сметки и адреси на страните са както следва: 

 

             НА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

             Адрес: с. Антон, общ. Антон, Софийска област 

             БУЛСТАТ:   000777255 

             Обслужваща банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК , клон Пирдоп 

             Банков код - BIC: UBBSBGSF 
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             Банкова сметка- IBAN: BG87UNCR75273159158600 

 

    НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

           Адрес: село Антон, ул. „Стара планина“ №23 

           БУЛСТАТ: 202704788 

           Обслужваща банка: Уни Кредит Булбанк, Клон Пирдоп 

           Банков код - BIC:   

           Банкова сметка - IBAN: BG30UNCR70001522164949 

 

             ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

        1.Количествена сметка Приложение №1.  

        2. Офертна цена. 

        3. Списък на пътищата от общинската пътна мрежа  степенувани по приоритети. 

        4. Вариант за организация на действие при тежки метеорологични условия.  

  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ:     

ОБЩИНА АНТОН     „МД-ТРЕНД „ЕООД 

МАРИЯ ВЪТЕВА: /п/                                       ДОНЧО ПЕТРОВ         /п/                

                 ЗА КМЕТ на ОБЩИНА АНТОН              /УПРАВИТЕЛ/ 

               /Съгласно Заповед №158/18.09.2015 година/ 

 

 

 

 

НОНКА СТАНКОВА:        /п/            

                       За Главен счетоводител 

                      /Съгласно Заповед №158/18.09.2015 година/ 

 

  

 


