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Днес, 23.12.2015 г., в гр. Смолян,

на основание чл. 74, ал. 1 вр. чл. 41, ал. 1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ 
и в изпълнение на решение № 26 от 07.12.2015 г. на кмета на община Смолян за определяне на 
изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на Глава V от 
Закона за обществените поръчки -  чрез открита процедура, с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 
И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, 
РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ 
СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”, която обществена 
поръчка е открита с решение № 20 от 15 . 09 .2015 г. на кмета на община Смолян и обявлението 
за която обществена поръчка е вписано в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 
обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2015-0013, 

между:

ОБЩИНА СМОЛЯН, със седалище и адрес на управление в гр. Смолян, бул. „България” 
№ 12, ЕИК: 000615118, Инд.№ по ЗДДС: BG 000615118, представлявана от НИКОЛАЙ 
ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - кмет на общината, и ДИМИТЪР ДАНЧЕВ НАСТАНЛИЕВ -  директор 
на дирекция „ФСДБ” на общината, от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

и
„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково 6300, ул. 

„Добруджа” № 10, вх. Б, ет. 2, офис 23, вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК: 126729838, представлявано от Величко Христов Минев -  управител, от 
друга страна, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящият договор и страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И 
ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 
ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”,
разделена на 20 /двадесет/ обособени участъка /позиции/, като предмет на този договор е зимно 
поддържане и снегопочистване на Обособена позиция № 8 — Район с. Мугла и съставните 
махали — с обща дължина ОПМ- 36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане 26,0 км.ОПМза зимни 
сезони 2015/2016 година, 2016/2017 година и 2017/2018 година, съставляващ пътна мрежа с обща 
дължина от 36,4 км, подробно описани в списък на общинската пътна мрежа за зимно 
поддържане и схема към него, съдържащи се в Технически спецификации, съставляващи 
приложение № 1, неразелна част от настоящия договор. Зимното поддържане и снегопочистване 
се извършва съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за 
поддържане и текущ ремонт на пътищата; „Оперативен план за зимно поддържане” за сезон 
2015-2016 г., утвърден от кмета на община Смолян.
(2) Дейностите по предмет на поръчката са снегопочистване (патрулно и периодично) на 
пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на 
снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове и 
обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични 
вещества, следва да бъдат съобразени с НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за 
поддържане и текущ ремонт на пътищата; „Оперативен план за зимно поддържане” за сезон 
2015-2016 г., утвърден от кмета на община Смолян.

(3) Снегопочистването и обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане се извършват със специални 
автомобили, снабдени със снегоринни уредби и окомплектовани със сигнализация за работа при
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лоши метеорологични условия.

Чл.2. (1) Срокът на действие на договора е за оперативни зимни сезони 2015/2016 година, 
2016/2017 година и 2017/2018 година - от датата на подписване на настоящия договор до 
31.03.2018 г.
(2) Страните приемат, че срокът по ал. 1 може да бъде удължен по взаимно съгласие, до отпадане 
на обстоятелствата, налагащи удължаването, в случай че климатичните условия при неговото 
изтичане са неблагоприятни и налагат удължаването на срока на договора.

Ш.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Цената по договора се формира въз основа на общото количество на действително 
извършени и приети работи при единични цени за съответната дейност, оферирани от 
изпълнителя, съгласно Ценово предложение Приложение № 3 от Документацията за участие, 
неразделна част от офертата на изпълнителя, включваща следните единични цени, както следва:

1. Цена за снегопочистване -  35 лв./км. /словом тридесет и пет лева/ без ДДС
2. Цена за опесъчаване -  33 лв./км. /словом тридесет и три лева/ без ДДС
3. Цена за доставка на пясък -  пресята и промита -  30 лв./м3 /словом тридесет лева/ без 
ДДС
4. Цена за доставка на технологична сол -  75 лв./ т. /словом седемдесет и пет лева/ без 
ДДС
5. Цена за доставка на калциев хлорит -  550 лв. /т. /словом петстотин и петдесет лева/ 
без ДДС

(2) Разходната норма за вложение вещества/материали е съобразно НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 
12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.
(3) Разплащането се извършва, в срок до 30 /тридесет/ дни и след представяне от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактури, отговарящи на изискванията на Закона за счетоводството, 
двустранно подписан протокол за действително извършените работи и справки за обработените 
километри по маршрути съгласно формата по приложение № 2, като дължимата сума се формира 
въз основа на договорените единични цени.

Чл.4. Плащанията се извършват по банков път чрез банков превод по следната сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

II. СРОК НА ДОГОВОРА

IBAN: BG02BUIB9881027871000 
BIC код на банката: BUIBBGSF 
Банка: СИБАНК ЕАД

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да достави за своя сметка инертните материали /сол, 
пясък, и др./ и химически вещества, необходими за обработка на заледените участъци.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да разполага по обособения участък /позиция/ със средства за 
комуникации и технически средства за сигнализиране по пътищата и поддържане на нормална 
организация на движението при зимни условия.
Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява задълженията по този договор съгласно 
изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт 
на пътищата. При изменение на действащата нормативна уредба изпълнението следва да се 
осъществи в съответствие с новоприетата и/или изменена нормативна уредба.
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(2) В процеса на своята работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за спазването на Закона за 
пътищата, Закона за движение по пътищата и правилниците за приложението им, Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд, Наредбата за противопожарна и аварийна 
безопасност, Закона за опазване на околната среда, Закона за водите, както и всички останали 
нормативни документи, касаещи изпълнението на договора, а също и предписанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в рамките на своите права по този договор да предприеме всички 
необходими действия за осигуряване на безопасни условия на движение, както и опазване на 
пътищата и пътните принадлежности.
Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява допълнителните писмени разпореждания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възникнали в процеса на работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започва работа веднага след появяването на необходимост от 
това и да отговаря за поддържането на пътищата в добро експлоатационно състояние и на 
договореното ниво, за осигуряване на непрекъснато и безопасно движение, съгласно 
Инструкцията за зимно поддържане, Технически правила за поддържане и ремонт на пътищата, 
Указания за зимно поддържане на пътищата и Оперативния план за зимно поддържане, 
представен му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа в готовност екипи, които да осигуряват безопасност 
на движението при ПТП, аварии и др. извънредни ситуации станали по общинските пътища, 
предмет на договора, като сигнализира с подвижни пътни знаци и балози според възможната 
опасност и в минимално кратък срок да поправи последиците от произшествието, ако това се 
налага. В случаи на сериозни, тежки или верижни произшествия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява 
пропускателната възможност в участъка, като по-нататъшните си действия съгласува 
допълнително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е включен в плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно- 
възстановителни работи, като на основание на чл. 37 от Закона за защита при бедствия /обн. ДВ. 
бр. 102 от 19.12.2006 г./ е длъжен да предоставя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
планираната помощ за срока на действие на договора.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи списък на механизация и персонал, необходими за 
извънредни случаи, споменати в ал. 3 и 4.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява възможност на упълномощените представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да упражняват контрол върху работата на техниката, наличните материали, 
дневника за наличността и движението на техниката и др., а в случаи на искане от страна на 
упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да осигури помещение и достъп в собствените 
му или наети бази.
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в седемдневен срок от подписване на договора да уведоми 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за упълномощените лица, които ще го представляват за отделните 
райони от участъка, съгласно приетата организация на работа.
Чл.9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява всички видове работи по организация на 
текущото и зимно поддържане посочени в договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви програма за поддържане и ремонт, в която 
приоритетно да фигурират дейности по зимното поддържане, свързани с безопасността на 
движението, като е обезпечил необходимите средства в рамките на договора.
(3) При изпълнение на възложените работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички 
действащи технически нормативни документи, БДС, ТС, ОН и др.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да удовлетворява изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ свързани с 
качеството на изпълняваните работи и технологии на изпълнение и др.
(5) В процеса на своята работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага консумативи и материали, 
отговарящи на съответните нормативни документи и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и да 
осъществява и осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да упражнява необходимия контрол.
(6) Видът, качеството и количеството на всички необходими материали, доставка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съгласуват с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява нормативните актове, отнасящи се за
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сигнализиране на участъците, в които извършва своята дейност и да отговаря за безопасността на 
движението.
(8) Всички превозни средства, машини и съоръжения, които участват непосредствено в 
дейностите по поддържане, трябва да бъдат технически изправни, с правоспособни водачи, 
сигнализирани според нормативните документи и преминали през необходимите технически и 
надзорни прегледи.
(9) Осъществяването предмета на дейност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва със собствени сили или с 
подизпълнители, предварително съгласувани и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които изпълняват 
обем на работа в размер и при условията предвидени в договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
отговаря за действията на подизпълнителите като за свои.
(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготвя и представя за подпис на упълномощените 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ текущи отчети по установен образец, съгласуван с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за завършените работи.
(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява висококвалифицирано техническо ръководство за 
изпълнение на договорените видове работи през целия срок на договора.
(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да създаде такава организация, че да има запас от необходими 
материали и оборотни средства за нормално изпълнение на задълженията си по договора във 
всеки момент от своята дейност, независимо от възникналите обстоятелства.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да посочи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ местоположението на пътните участъци с особености при 
зимното поддържане и почистване.
2. В рамките на своите права да определя приоритетите на видовете и количествата работи и да 
осигури непрекъснатост с оглед ритмичното възлагане и изпълнение на работите.
3. Да упражнява по всяко време контрол върху количеството и качеството на извършваните 
работи и използваните инертни материали.
4. Да се намесва чрез упълномощените си представители в организацията на работа на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с оглед подобряване на ефективността и за предотвратяване разхищенията на 
инертните материали.
5. При необходимост и по свое усмотрение да упражнява лабораторен контрол на влаганите 
инертни материали.
6. Да посочи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свои бази, опорни пунктове и други, на които 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да организира дейността по изпълнение на договора, да събира и предава 
актуална информация за експлоатационното състояние и пътната обстановка, в това число и 
работите по зимното поддържане.
7. Да представи и запознае ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с изготвения „Оперативен план за зимно 
поддържане” за комплектоване на техниката.
Чл.11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да бъде информиран за изпълнението на 
възложените работи и възникнали проблеми.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да нарежда некачествено извършените работи да бъдат 
поправени, съгласно техническите изисквания и нормативните документи, като допълнително 
извършените разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да възлага допълнителни видове работи в рамките на 
стойността на договора, свързани с предмета на поръчката.
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да ръководи и контролира действията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с подготовката на пътната мрежа за експлоатация при зимни 
условия.

V. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ

Чл.13. Контролът и приемането на извършените съгласно договора работи се осъществява от
5



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез упълномощени за целта лица и от кметовете на съответните кметства. 
Чл.14. Количествата на действително извършените работи се установяват с двустранни 
протоколи за видове и количества.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.15. (1) Гаранцията за добро изпълнение е в размер на 2% /два процента/ от прогнозната цена 
на договора без ДДС или 8 345.60 /осем хиляди триста четиридесет и пет лева и шестдесет 
стотинки/ лева.

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в срок до 30 /тридесет/ дни 
след изтичане срока на договора и подписване на протокола на възложителя, с който се приема 
окончателното изпълнение на договора, ако е посочено, че изпълнението е точно, качествено и 
отговаря на изискванията на възложителя.

(3) Гаранцията за изпълнение се задържа от възложителя, ако в протокола на възложителя 
е посочено, че изпълнението е неточно, некачествено и/или не отговаря на изискванията на 
възложителя.

(4) Гаранцията за изпълнение се задържа от възложителя в случай на разваляне на 
договора по вина на изпълнителя.

(5) Гаранцията за изпълнение се задържа от възложителя, ако в процеса на неговото 
изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(6) Г аранцията за изпълнение се задържа при неизпълнение от страна на изпълнителя на 
което и да е от задълженията му по настоящия договор, установено с констативен протокол от 
страна на възложителя.

(7) За времето, през което гаранцията за изпълнение е престояла при възложителя, не се 
дължат лихви.

VII. НЕУСТОЙКИ, с а н к ц и и

Чл.16. (1) При неспазване на определения срок за изпълнение на договора като цяло или на други 
срокове, определени в договора, по причина, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, последният 
дължи неустойка от 500.00 /петстотин/ лева на ден.

(2) Сумите на неустойките по ал. 1 се удържат от цената на договора.
(3) В случай че възложителят откаже да приеме изпълнението по договора при пълно 

неизпълнение или забавено, некачествено и/или лошо изпълнение на всички или част от 
задълженията по договора от страна на изпълнителя, по причина за която той отговаря, 
констатирано при условията на ал. 4, правещи престираното негодно в цялост, възложителят не 
дължи възнаграждение на изпълнителя, а последният дължи връщане на изплатените до момента 
за негодната работа възнаграждения, ако има такива, както и неустойка в размер на сумата по ал. 
1 за всеки ден, през който неизпълнението продължава, но не повече от 10 000 /десет хиляди/ 
лева.

(4) При случаите на констатации за извършени нарушения по изпълнението на този 
договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се съставя констативен протокол, подписан от двете 
страни, като се определя технологично достатъчен срок за тяхното отстраняване.
Чл.17. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени щети и пропуснати 
ползи от неизпълнението, в случай че те надхвърлят договорената неустойка, по общия ред, 
предвиден в българското законодателство.
Чл.18. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения при изпълнението 
на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат от нея.
Чл.19. Ако възложителят не плати на изпълнителя дължимата сума в рамките на периода, 
определен в договора, той дължи на изпълнителя неустойка в размер на основния лихвен 
процент, определен от БНБ, от неизплатената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% 
/десет процента/ от същата.
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VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.20. (1) По смисъла на този договор непреодолима сила са обстоятелства от извънреден 
характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни 
да предвидят или предотвратят.

(2) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено или 
некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да 
бъде определено като непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение 
вреди.

(3) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е 
трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена 
грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа, то е могло да бъде 
преодоляно.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, е длъжна в 3 /три/ дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, 
съответно -  за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, е длъжна да представи във възможно най-кратък срок и сертификат за непреодолима сила, 
издаден от Българската търговско-промишлена палата или да докаже наличието й с други 
релевантни документи и доказателства.

(7) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата 
сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика 
водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито 
задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява другата 
страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на непреодолимата сила.

(8) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
непреодолимата сила, страната, която е дала известието по предходната алинея, в 5 /пет/ дневен 
срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на 
договора.

(9) Ако след изтичане на 5 /пет/ дневния срок страната, която е дала известието по ал. 7, не 
даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие 
уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна 
да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може 
да е по-кратък от 5 /пет/ дни.

(10) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 9, страната, която е дала 
известието по ал. 7, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да 
прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.

(11) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, не може да се позовава на непреодолимата сила, ако не е изпълнила някое свое задължение, 
произтичащо от договора, и което е пряко свързано с изпълнението на задължението, 
възпрепятствано от непреодолимата сила.

IX. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.21. (1) Като се изключат случаите на спиране на изпълнението поради непреодолима сила, 
уредени по-горе, изпълнителят спира изпълнението по договора, тогава когато причините са 
свързани с приемане или одобряване от органи, които не са в състава на администрацията на 
възложителя. В този случай изпълнителят с писмено известие уведомява възложителя да спре 
изпълнението на задълженията си. В известието се посочват причините за спирането и периода, 
за който се спира дейността.

(2) Срокът на изпълнение на договора се удължава с периода на спирането.
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X. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.22. (1) Страните по настоящия договор за обществена поръчка не могат да го изменят.
(2) Изменение на договора се допуска по изключение, при спазване на действащата 

нормативна уредба.
(3) При изменение на нормативни актове или при приемане на нови или промяна на вече 

приети указания, имащи отношение към финансирането и/или изпълнението на договора или към 
задълженията на някоя от страните по договора, последните са длъжни да приведат договора в 
съответствие с изменените актове.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.23. (1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока му, изпълнение на възложената 
работа, както и при настъпване на законовите предпоставки.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен предсрочно при една от следните 
хипотези:

1. по взаимно писмено съгласие на страните;
2. по реда и при условията на чл. 87 от ЗЗД;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, като 

това следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице;
4. с 15 /петнадесет/ дневно писмено предизвестие от възложителя до изпълнителя, когато 

е налице виновно неизпълнение, както и забавено, некачествено и/или лошо изпълнение на 
задълженията от страна на изпълнителя, като в този случай той дължи на възложителя връщане 
на изплатените до момента за лошата престация възнаграждения, ако има такива, както и 
неустойка в размер на 10% /десет процента/ от стойността на изработеното до момента.

5. с 15 /петнадесет/ дневно писмено предизвестие от възложителя до изпълнителя, когато 
възложителят се откаже от последващо изпълнение на възложената работа, предмет на 
настоящия договор. В този случай възложителят е длъжен да изплати на изпълнителя 
направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване, след констатиране на 
изпълнената дейност, с протокол от възложителя за приемане дейностите по договора.

6. с 15 /петнадесет/ дневно писмено предизвестие при липса на осигурено финансиране 
съгласно чл. 43, ал. 4 от ЗОП, като в този случай страните не си дължат неустойки. В този случай 
възложителят е длъжен да изплати на изпълнителя направените разходи по договора към 
момента на неговото прекратяване, след констатиране на изпълнената дейност, с протокол от 
възложителя за приемане дейностите по договора.

XII. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.24. Всички съобщения, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са 
направени в писмена форма и подписани от упълномощените лица.
Чл.25. За дата на съобщението се смята:

1. датата на предаването -  при ръчно предаване на съобщението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на приемането -  при изпращане на факс или телекс.

Чл.26. Валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор са:

За възложителя: За изпълнителя:

ОБЩИНА СМОЛЯН 
4700 гр. Смолян 
бул. „България” № 12

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД
6300 гр. Хасково
ул. „Добруджа” № 10, вх. Б, ет. 2,
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факс 0301/ 62662 офис 23
тел./факс 038/660800

XIV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не 
води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл.28. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между 
страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.
Чл.29. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за обществените поръчки, 
Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и действащото законодателство на 
Република България.
Чл.30. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и има действие до 
изтичане на предвидените срокове.
Чл.31. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за 
другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл.32. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена 
форма.
Този договор се състави в три еднообразни екземпляра, по един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за архив.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1/ Технически спецификации /Приложение № 1/.
2/ Количествена сметка за установяване на количеството извършена работа за зимно поддържане, 
снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на община Смолян и 
републикански пътища в чертите на гр.Смолян за експлоатационни зимни сезони 2015/2016 
година, 2016/2017 година и 2017/2018 година /Приложение № 2/.
3/ Оферта на изпълнителя /Приложение № 3/
4/ Документ за внесена гаранция за изпълнение /Приложение № 4/.
5/ Документи съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП /Приложение № 5/.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/положен подпис и печат/

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
Кмет на община Смолян

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/положен подпис и печат/

ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
Управител на „Еко традекс груп “ АД

/положен подпис/

ДИМИТЪР ДАНЧЕВ НАСТАНЛИЕВ
Директор на дирекция ФСДБ 
при община Смолян
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12/16/2015 СИБАНК OH ЛАЙ Н - ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ

Счетоводна дата: 16/12/2015 BISERA дата: 16/12/2015 RINGS дата: 16/12/2015

Плащане от/към бю дж ета
Документ ГО:347762751 Статус: Осчетоводен
Референция: 8SRBC96S5678

Платете на - име па получатели:

О Б Щ И Н А С М О Л Я Н

IBAN на получателя: 3IC па получателя:

В G 6 й I А В G 7 4 Ч 1 3 3 5 Л 0 и 5 0 П 3 1 А В С В G S Г

При банка - име на банката на получателя (попълва се автоматично): Вид плащане*:

И А ]> к л С М О Л Я  И

•попълва се автоматично за сметки на админипренори на приходи и на Централния бюджет

ПРЕВО ДНО  Н А РЕ Ж Д А Н Е  Валута:

за плащане от/към бюдхета в G N

Сумз а лева: 

» 3 4 5 . б 0

Словом:

 ̂ Вид плащане: С.ума:

8 3 4 5 . 6  0

Основание за плащане / внасяне - вид дан ьк такса пгигурпвкл мито. лихва, 

т а р з а  и з п ъ л н е н и е  u О  IT - л  м у г л а и 

Още пояснения:

с ъ с т а в н и  м а х а л и  с » п ш j  д т, л  ж  и н а 3 Ь

Вид и номер на документ, по който се плаща: Дата на документ:

<7
Период за който се огнася плащането:

От: До:

Задължено лице - наименование на кзр. лице/трите имена из <риз. лице 30 символа.

Е К О Т Р А Д Е К С Г  Р У П А Д

ЕИК/код па БУЛСТАТ на злдъя. лице. ЕГН на задължено ic  лице ЛНЧ нл задълженото лице1

1 2 Г> ? 2 ') 8 3 8
Няимннование • име на наредителя:

Е К О Т Р А Д Е К С Г I* У П А Д

IEAN на наредителя: Валута: В1С на наредителя:

В О 0 2 К U I Ц 9 П  3 1 (1 2 ? $ П  0 (I I) H G N  В U 1 В В <i S 1-

Платежна система- Вид плящане:
БИСЕРА

Дата на изпълнение: 

] 6 / I 2 f  2 и I 5
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О Б Щ И Н А  Х А С К О В О

Изх. N: УД006069/11.12.2015
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

Настоящото се издава на основание чл.87, ал.б от ДОПК и чл.162 ал.2 от ДОПК, 
в уверение на това, че:
ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК по БУЛСТАТ 126729838
Адрес за кореспонденция:
гр. ХАСКОВО, общ.ХАСКОВО, ул. ДОБРУДЖА, N10, вх.Б, ет.2, ап.23
Представлявано от

В качеството му на

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК по БУЛСТАТ 
Номер пълномощно:
Няма непогасени задължения по ЗМДТ.
Настоящото се издава по повод подадено искане вх. N: УД006069/11.12.2015 
за да послужи пред ОБЩИНА СМОЛЯН-ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Удостоверението се издава 
актуални към 11.12.2015

Орган по приходите . . .
/МАРИЯ



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ, офис ХАСКОВО 

БУЛСТАТ 1310631880039

Изх.№ 260201500358826/12.12.2015г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наличието или липсата на задължения

Настоящето се издава на основание чл.87, ал.6 от ДОПК, в уверение на това, че: 
ЕКО ТРАДЕКС ГРУП /АД/

( име/нагшеновсшие на задълженото лице)
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП 
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 126729838
Адрес за 
кореспонденция 
Адрес по чл.8 от 
ДОПК

Представлявано от

обл.Хасково , общ.Хасково гр.ХАСКОВО, ул.Добруджа №10 
вх.Б ет.2, офис 23,

ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
(трите имена на представляващия/пълномощника)

В качеството му на Представляващ субекта
{длъжност на представляващия)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

(в случай на упълномощаване - №  и дата на пълномощното)

Няма задължения.

Настоящото се издава по искане вх.№ 260161501174009/12Л2.2015 г., 
за да послужи пред ОБЩИНА СМОЛЯН

Удостоверението се издава по данни на ТД ПЛОВДИВ, офис ХАСКОВО, актуални 
към 12.12.2015 год.

ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ: MAP

(име,подпис, печат)
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ОБЩИНА СМОЛЯН
MUNICIPALITY OF SMOLYAN 

бул. България 12, 4700 Смолян, България
Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 
e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolvan.bg

Книга VI

Образец 
Приложение № 2 

До:
община Смолян
гр. Смолян, бул. България № 12

ОТ:_______________»ЕКО ТРАДЕКС ТРУП « АД____________________________________ ,
/наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: _____п.к.6300, гр.Хасково, ул. „Добруджа” №10, вх.Б,
ет.2, офис 23___
регистриран____по фирмено дело 1231/2006 на 12.12.2006 г._______  __________________ ,

/данни за регистрация на участника/

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава_____126 729 838_____________ ,

представляван от_____________ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ______________________,
/трите имена/

в качеството му н а________________УПРАВИТЕЛ______________________________________

/длъжност или друго качество/

Т Е Х Н И Ч Е С К О
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за „УСЛУГА” по реда на Глава V от

ЗОП -  чрез открита процедура, с предмет:

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И 
ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 

ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”,
което техническо предложение се отнася за следната обособена позиция:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ__8 : Район с. Мугла и съставните махали -  с обща
дължина ОПМ - 36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане 26,0 км.ОПМ.

Забележка: Участникът посочва обособената позиция, за която се отнася техническото
му предложение.

Й Е :  Ш И *  I R i N A R I М А

mailto:obshtina_smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg


След като проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта 
правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до 
изтичане на 180 /сто и осемдесет/ календарни дни включително от датата, която е посочена за 
дата на получаване на офертата.

2. При изпълнението на поръчката ще използваме технически изправни моторни 
превозни средства, описани в списъка, представен по образец съгласно приложение № 9 от 
документацията за участие.

3. В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим 
договор по приложения към документацията за обществената поръчка образец и в 
законоустановения срок. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, 
поети с офертата, до изтичане на срока на договора.

4. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за 
изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

5. Ако бъдем избрани за изпълнител, поемаме ангажимент да изпълняваме дейностите, 
предмет на настоящата обществена поръчка, през целия период на действие на договора, а 
именно от датата на подписване на договора за изпълнение до края на зимния експлоатационен 
сезон 2017/2018 г., а именно до 31.03.2018 г.

6. Заявяваме, че сме запознати със състоянието на общинската пътна мрежа и 
климатичните условия на района, условията на финансиране, както и всички документи, 
включени в книжата и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените 
условия.

23.10.2015г.
[дата\

ПОДПИС
ПЕЧАТ

ВЕЛИЧКО МИНЕВ
УПРАВИТЕЛ
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,



ОБЩИНА СМОЛЯН
MUNICIPALITY OF SMOLYAN 

бул. България 12, 4700 Смолян, България
Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 
e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolvan.bg

Книга VI

Образец 
Приложение № 3 

До:
община Смолян
гр. Смолян, бул. България № 12

ОТ:________________________ “ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД___________________________ ,
/наименование на участника/

със седалище и адрес на управление:_______п.к. 6300, гр. Хасково, ул. «Добруджа»№10, вх. Б,
ет.2, офис 23__
регистриран_________ по фирмено дело 1231/2006 на 12.12.2006 г._______________________ ,

/данни за регистрация на участника/

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава_____ 126729838___________,

представляван от_____________ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ________________________ ,
/трите имена/

в качеството му на______________УПРАВИТЕЛ________________________________ ,
/длъжност или друго качество/

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за „УСЛУГА” по реда на Глава V от

ЗОИ -  чрез открита процедура, с предмет:

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И 
ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА \ 

ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”,

което ценово предложение се отнася за следната обособена позиция:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 : Район с. Мугла и съставните махали -  с обща дължина ОПМ 
- 36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане 26,0 км.ОПМ .

Забележка: Участникът посочва обособената позииия, за която се отнася техническото

mailto:obshtina_smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията 
Ви, заложени в техническите спецификации на настоящата поръчка и документацията за 
участие.

2. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до 
изтичане на 180 /сто и осемдесет/ календарни дни включително от датата, която е посочена за 
дата на получаване на офертата.

3. Предлагаме обща единична цена за изпълнение на услугата, предмет на настоящата 
обществена поръчка, в съответствие с условията на процедурата по горепосочената обособена
позиция,____723____________лв. /словом___седемстотин двадесет и три лева______/ без
ДДС, формирана на база следните единични цени без ДДС по видове дейности:

3.1. Цена за снегопочистване -  ____35____ лв./км. /словом_тридесет и пет
лева______ / без ДДС
3.2. Цена за опесъчаване -  ___33___ лв./км. /словом__тридесет и три
лева___________/ без ДДС
3.3. Цена за доставка на пясък -  пресята и промита -  30__лв./мЗ /словом__ тридесет
лева__/ без ДДС
3.4. Цена за доставка на технологична сол - __75__лв./ т. /словом___ седемдесет и пет
лева______ / без ДДС
3.5. Цена за доставка на калциев хлорит - __550__лв. /т. /словом__пестотин петдесет
лева_____/ без ДДС

4. При условие че бъдем избрани за изпълнител на настоящата обществена поръчка, ние 
сме съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията по 
договора в размер на 2 % /две на сто/ от стойността на договора без ДДС.

5. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до 
изтичане на срока на договора.

6. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за 
изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което 
ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.

23.10.2015г.


