
ДОГОВОР ЗА УСЛУГА 

 

№ ……………….…….. 

 

 Днес ……………………….. в с.Ружинци, между: 

 

1. ОБЩИНА РУЖИНЦИ със седалище и адрес на управление: с. Ружинци, Област 

Видин ул. „Георги Димитров” № 31, БУЛСТАТ: 000159682, представлявана от Александър 

Иванов Александров - Кмет на Община Ружинци и Василка Янчева Петкова- Главен 

счетоводител, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 и 

2. ................................................................................................................................ ЕИК: 

.......................със седалище и адрес на управление: .................... представлявано от 

............................ наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга. 

Договорът се сключи на основание чл.194, ал. 1 от ЗОП,  за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. Възложителят възлага и Изпълнителят приема да изпълни обществената поръчка с 

предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в 

Община Ружинци, област Видин през 2020 г.”, като извършва зимно поддържане и 

снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин, както 

следва: 

 - VID2161 /І -1, Ружинци – Белотинци/ - Черно поле – Буковец – км. 0+ 000 до км. 11 + 

800 – 11,8 км.; 

 - VID2162 / І -1, Ружинци – Белотинци/ - Гюргич от км. 0+ 000 до км. 4 + 000 – 4 км.; 

- VID2163  / І -1, Ружинци – Белотинци/ - Плешивец - /Ружинци – Белотинци/ от км. 0+ 

000 до км. 5 + 500 – 5,5 км.;  

- VID3166  /ІІІ – 114, Дреновец -Ружинци/ - Роглец от км. 0 + 000 до км. 1 + 200 – 1,2 км.; 

- VID1160 /ІІІ – 114, Дреновец – Ружинци/ - Бело поле - /ІІІ - 114/ - от км. 0 + 000 до км. 2 

+ 600 – 2,6 км.; 

- VID2164 / ІІІ – 114, Дреновец – Ружинци/ - Дражинци от км. 0 + 000 до км. 1 + 500 – 1,5 

км.; 

- VID2165 /ІІІ – 114, Дреновец – Ружинци/ - Ружинци, кв. „Белоптичене” от км. 0 + 000 

до км. 0 + 900 – 0.9 км. 

- MON3140 / II - 11, Арчар - Лом / Добри дол - Граница общ. ( Лом - Ружинци ) - 

Добридолски манастир - Дреновец / III - 114 / 

Чл. 2. Пътната мрежа, която е предмет на обществената поръчка и ще се поддържа при 

зимни условия, е с обща дължина -  33,500 км. 

Чл. 3. При конкретни извънредни ситуации Възложителят може да разпорежда промяна на 

приоритетите, наемане на допълнителна техника, употреба на инертни материали, 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. 

Чл. 5. Употреба на инертни материали, техническа сол и химикали се допуска след 

предварително съгласуване с Възложителя: 

Т. 1. При общо обледяване в резултат на паднала поледица. 

Т. 2. При частично обледяване на пътни участъци с големи наклони или при наличие на 

специфични условия. 



 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 6. Срокът на настоящия договор е : от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 7. Възложителят заплаща на Изпълнителя възнаграждение в размер на: 

 

Т. 1. За 1 (един) километър снегопочистване – ........... (словом- .................)  без ДДС; 

 

Т. 2. За 1 (един) километър опесъчаване и логиране  - ............ (словом – ...............)  без 

ДДС; 

 

Т. 3.  За 1 (един) час снегопочистване при снегонавявания на преспи и бруствери с тежка 

механизация - .......... (словом –.............лева ) без ДДС, съгласно Ценово предложение и 

Техническо предложение на Изпълнителя – неразделна част от настоящият договор. 

Чл. 8. Плащането на дължимата сума по чл.7 се извършва в 15 /петнадесет/ дневен срок 

след представяне на оригинална фактура, подробна ведомост за приетата работа с точно 

описание на дата, часове в работа; вид на машината; регистрационен номер; маршрут; вид 

работа подписанa от упълномощено от Възложителя лице. 

Чл. 9. Посочените единични цени по чл. 7 от настоящия договор са твърдо договорени и 

не подлежат на промяна през целия срок на договора. 

Чл. 10. Плащането на дължимите суми се осъществява по банков път по сметката на 

Изпълнителя: 

IBAN:  

BIC: 

Банка: 

 

 IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 11. Възложителят има право: 

1. Да контролира действителните количества извършена работа, нейното качество и 

срочност на изпълнение. 

2. Да нарежда при необходимост използване на допълнителна механизация и изпълнение 

на видове работи, които не са били предмет на обществената поръчка. 

Чл. 12. Възложителят се задължава: 

1. При промяна на приоритетите или възникване на извънредни ситуации да уведомява 

своевременно Изпълнителя. 

   2. Да съдейства чрез органите на Пътна полиция временно ограничаване движението на 

МПС до овладяването на пътно-транспортната обстановка при обилен повсеместен снеговалеж 

или общо обледяване при поледица. 

3. Да изплаща дължимите суми по извършените видове работи след предоставяне на 

оригинална фактура и подробна ведомост за извършена работа подписан от упълномощено от 

Възложителя лице. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 Чл. 13. Изпълнителят има право: 

 1. След представяне на документите по чл. 8 от настоящия договор, да получава 

възнаграждението за извършените дейности, съгласно чл. 7. 

 Чл. 14. Изпълнителят се задължава: 



1. Изпълнителят е длъжен да следи за метеорологичните условия и да започне 

изпълнение на задълженията си по договора след подаване на съобщение от страна на 

упълномощено от Възложителя лице. 

2. Времето за реакция е...........  след подаване на сигнал от Възложителя или 

упълномощено от него лице до Изпълнителя. 

3. При поискване от Възложителя да депонира материали за опесъчаване на определени 

от него места. 

4. Да осигури квалифициран персонал и технически изправни машини необходими за 

извършване на дейностите по настоящия договор. 

5. Да изпълнява нареждания на Възложителя за използване на допълнителна 

механизация, невключена в предмета на настоящия договор. 

6. Да съставя всички необходими отчетни документи и ги представя за проверка на 

Възложителя в края на всеки месец. 

7. Да отстрани за своя сметка всички виновно нанесени щети по пътното платно и 

имуществото на община Ружинци. 

 

VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 15. (1) За некачествено извършени видове работи и неспазване на договорените 

срокове Възложителят може да налага санкции в размер от 2 до 5% от цената на конкретния вид 

работа.  

(2) Некачествената работа се установява в присъствието на Изпълнителя. 

(3) Санкциите за лошо качество или неспазени срокове се отразяват в протоколите за 

отчитане на дейността. 

Чл. 16. Неустойките по този раздел се събират по реда на действащото законодателство. 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 17.  Договорът се прекратява: 

 1. с изтичане срока на неговото действие; 

 2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

 3. с едномесечно писмено предизвестие, чийто срок започва да тече от датата на 

получаването му. 

Чл. 18. Възложителят може да прекрати договора при неизпълнение задълженията от 

страна на Изпълнителя с едномесечно предизвестие. 

 

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 19. Страните се задължават да не преотстъпват на трети лица информация, получена 

при или по повод сключването или изпълнението на договора. 

Чл. 20. За всички неупоменати въпроси важат изискванията и условията на действащите 

нормативни актове към датата на подписване на Договора. 

 

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ        ИЗПЪЛНИТЕЛ  


	V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

