
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ВОДСТРОЙ ВТ" АД 
ПРЕДМЕТ: "Провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи 
в засегнати райони на територията на община Велико Търново вследствие на обилен 
снеговалеж на 17 и 18 януари 2016 г.". 

Д О Г О В О Р 

За възлагане на обществена поръчка на основание чл.93, т.2 от Закона за обществените 
поръчки и съгласно Заповед № РД 22-180/17.01.2016 г. за въвеждане в действие на Общински 

план за защита при бедствия в частта „Наводнения, снегонавявания и обледяване" 

•йЩ /) / 
Днес . С : . - ^ - : . 2 0 1 6 г. в град Велико Търново, между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", с адрес: град 
Велико Търново, пл. "Майка България", № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. 
ДАНИЕЛ НАНОВ - Кмет на Общината, от една страна, и 

2. „ВОДСТРОЙ ВТ" АД, ЕИК 104070614, град Велико Търново 5000, наричано по-долу 
"ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес: град Велико Търново 5000, бул. "България" № 25, 
етаж 3, представлявано от Любомир Шербетов, от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК 

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши услуга 
"Провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в засегнати 
райони на територията на община Велико Търново вследствие на обилен снеговалеж на 
17 и 18 януари 2016 г.". 
За изпълнението на възложеното ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърщи видове работи по 
предмета на поръчката съгласно указания на възложителя и съгласно дейностите и по 
ценобразуващите показатели, посочени в чл. 3, ал.1 от договора и съгласно приложени 
калкулации. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услуга по спасителни и неотложни аварийно-
възстановителни работи по цени, с ценообразуващи показатели, посочени в чл.З, ал.1 от този 
договор и необходими видове работи, съгласно указанията на представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва видовете работи по график, определен от 
представител на възложителя. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси. 
(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на услугата, носи 
отговорността и риска за тяхното качество. 
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител дава задължителни указания относно 
последователността на извършване на работите и относно срока за тяхното изпълнение. 
Чл.2. Срокът за изпълнение на договора е до 10 (десет) дни от подписване на договора. 

II. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.3(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за 
извършената услуга за снегопочистване, натоварване и извозване на снежни маси съгласно 
приложени калкулации: 

- снегопочистване - ...ГГТГГ.... ( 777 ) лева/мсм; 
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- разриване и разбиване на снежни и ледени пластове с комбиниран багер - 360.00 
(триста и шестдесет и 00) лева/мсм; 
- разриване и разбиване на снежни и ледени пластове с мини челен товарач -

( 77. ) лева/мсм; 
- натоварване на снежни маси на камион с товарач - ( ) 
лева/мсм; 
- извозване на снежни маси с товарен автомобил — 1.50 (един и петдесет) лв. за т./км.; 
- специализирана малогабаритна техника за почистване на сняг - .. . . .7 
( .ТГГГГГГ ) лева/мсм; 

2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща за извършената работа според реално извършените работи и/или 
реалната стойност на вложените материали към момента на изпълнението. 
(3) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва: 
В срок от 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата и въз основа на двустранно 
подписана справка за извършените работи и/или двустранно подписан протокол. В случаите, 
когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща в срока, предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
след отстраняването им. 
(4) Цената на материалите се удостоверява с фактура за закупуването им, като цената на 
необходимите за изпълнението материали се одобрява предварително от представител на 
възложителя (в приложимите случаи). 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява съответните материали за извършване на работите, носи 
отговорността и риска за тяхното качество и отговорност за съответствието им с приложимите 
за тях изисквания към момента на изпълнението. 
(6) Не подлежат на заплащане фактури за вложени материали, ако същите не са съгласувани 
предварително с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.4(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени работи, ако са в следствие на: 
1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от договора, от указанията на 
представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
2. Нарушаване на правила и нормативи във връзка с извършваната дейност; 
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци на извършените работи. 
4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали. 

(2) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констатира 
недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. 
Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради 
просрочване на плащането. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на справка и/или 
протокол за тяхното приемане, поради това, че същите не отговарят на необходимото качество 
и/или е налице отклонение от условията на договора или изискванията на възложителя или са 
констатирани други несъответствия. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по- малко от уговореното възнаграждение, ако по предвидения в 
настоящият договор ред с протокол се констатира, че действително извършените работи са на 
по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради които се дължи по-малко 
заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие на дължимото възнаграждение с 
количеството или качеството или вида на извършеното. 

II. ПРАВА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.З ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да подсигури средства за разплащане на извършените работи 
по договора, съгласно Решение № РД 24-5/20.01.2016 г. 

Чл.6 Възложителят е длъжен: 



- да укаже мястото на обектите; 
- да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите; 
- да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на 
поръчката (при необходимост); 
- чрез свой представител да участва в приемането на извършените работи и съставяне 
на протоколите; 
- при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена. 

Чл.7(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна 
информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за спазването на 
нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да проверява извършването на работата. 
Да извършва цялостен и текущ контрол върху количеството и качеството на договорените и 
извършени работи, включително върху водената от Изпълнителя първична отчетност и 
документация за отчитане разходите по изпълнението. 

1. Да изисква допълнителни доказателства за определяне обема и качеството на 
извършените работи и вложените материали. 

2. Да изисква поправка на лошо извършени работи и дейности. 
3. Да откаже подписване на протоколи и платежни документи, които не отговарят на 

съответните форми и стандарти. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице определя реда, вида, срокът за 
изпълнение и мястото на изпълнение на договорираните видове работи, от където ще се 
определи окончателната стойност на договора. Периодичността на работите може да бъде 
променяна само от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при необходимост. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени 
указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността, тяхната 
форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на отчетност 
на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този договор. 
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, 
указания и други подобни, дадени от компетентни органи. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.8(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява задълженията по договора за срока на 
договора, съгласно изискванията на възложителя. Видовете работи да се изпълняват 
своевременно и с необходимото качество. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва правилата 
за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба. По време на извършването на услугата 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: всички нормативни документи; техниката на 
безопасността на труда; 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при промяна на законодателството, свързано с извършване 
на видовете работи, да съобразява изпълнението на задълженията си с промените и да 
извършва работите по начин отговарящ на действащите към момента на изпълнението норми, 
практики, стандарти и други без да се налага изрично уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
каквото и да било анексиране на договора. При противоречие на клаузи на договора с 
приложимото към момента на изпълнението законодателство, изпълнението на задълженията 
по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съобразява със законите на страната към момента на 
изпълнението. 



Чл.9(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за 
тяхното преодоляване. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят 
изпълнението на дейностите. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, ако настъпят обстоятелства, които го поставят в 
невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да 
отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора. 

Чл.10(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи 
съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, използвани 
при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи съответствие със стандарти, 
доказателства за квалификация на персонала, извърщващ възложената работа. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи отговорност за качеството на използваните от него материали (в 
приложимите случаи). Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали 
са некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не 
изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора с 
последиците предвидени в него. 

Чл.11(1) Отчитането на работата става с необходимите за това документи, удостоверяващи 
извършеното. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на всички 
протоколи. 

Чл.12 (1) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно 
изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, 
ВЪЗЛОЖИТИЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по- малко. 
(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или 
отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора. 
(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по 
изпълнението на работите, които съгласно справките/протоколите не са приети от 
представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.13(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за началото 
на изпълнение на възложените работи. 
(2) Разпорежданията на представителите па ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от страна 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, ефективност, 
добросъвестност в съответствие с най-добрите практики за дейността, като за целта мобилизира 
необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси. 
(5) Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи не подлежат на заплащане. 

Чл.14(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в 
технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
определени от него лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на обществената поръчка 
извършва работите и по обекти указани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



(2) Осигуряването на техника както и всичко друго необходимо за извършване на работите е 
задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разполага за целия срок на 
договора с необходимата механизация и техника за изпълнение на възложеното. 

Чл.15(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в 
защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на изпълнението на този договор 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички нормативни документи, касаещи дейността; 
техниката на безопасността на труда. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва правилата за 
безопасност на уреждащата ги нормативна уредба. 
(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод 
изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на 
работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била причина за 
щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на 
изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не приема искания за компенсиране или за 
увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност за вреди или щети от какъвто и 
да било вид, понесени от тях през време на изпълнението на дейностите. 
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на 
работата е допуснал отклонения от изискванията, задължителни съгласно нормативни актове 
или от указанията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно и пълно изпълнение на договорените 
дейности да полз^и уговореното възнаграждение. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
необходимото съдействие за изпълнение на договореното възнаграждение, включително и 
предоставяне на информация във връзка с изпълнението, навременно извършване на 
съгласувателни действия и др. 

IV. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

Чл.17 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите 
работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители в приложимите 
случаи, включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Неизпълнение на 
договора се установява с протокол подписан от двете страни. 
(2) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на 
възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго 
неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква 
съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да 
прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми. 
(3) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен 
протокол за неизпълнение, както и при невъзможност представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се 
свърже със служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констативния протокол се подписва от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за 
упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в 
това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми. 



(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането 
му по реда на чл. 18, ал.2 и 3. 

Чл.18(1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършени 
работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска: 

1. извършване на работите отново - без недостатъци и без заплащане, в даден от него 
подходящ срок; 

2. заплащане на разходите, необходими за извършване на работите без недостатъци; 
3. съответно намаление на възнаграждението. 

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ нарушава задълженията си по този договор; извършва работите с 
недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси неустойка. 
(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и на 
заплащане на разходите по изпълнението за извършените работи с недостатъци. Отделно от 
това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение по общите правила. 

Чл. 19 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати този договор, ако установи, че: 
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно извършва работите с недостатъци или с много ниско качество; 
2. констатирани са повече от три различни нарушения на договорените разпоредби; 
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява други задължения по договора; 
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ влага некачествени или неподходящи материали или не съгласува 
материалите с представител на възложителя; 
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не представя необходимите документи, необходими за 
одобряване на фактурата: документи, удостоверяващи изпълнението, стойността на вложените 
материали, анализи и т.н.; 
6. работите не се извършват своевременно; 
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при извършване на възложените работи се отклонява от указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява други задължения по договора. 

Чл.20(1) При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в 
размер на 1,5 % от стойността на възложеното за всеки просрочен ден. Неустойката се удържа 
при заплащане на възнаграждението или се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмено определен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на 1,5 % от стойността на възложеното, 
която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удържа при заплащане на възнаграждението или се дължи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, и в следните случаи: 
1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или на негов представител; 
2. при некачествено извършени работи или работи, извършени в нарушение на указания и 
изисквания на възложителя или на нормативни разпоредби. Неустойката се изчислява върху 
стойността на работите, които са възложени, но са извършени некачествено от Изпълнителя 
или в нарушение на указания и изисквания на възложителя или на нормативни разпоредби. 
3. при влагане на неподходящи или некачествени материали или материали, различни от 
изискванията на възложителя. 
4. за всяко друго констатирано нарушение на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да 
удържа при заплащане на възнаграждението или да изисква плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок неустойка в размер на 100 лв. лева за всяко 
констатирано нарушение. 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.21 (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. по взаимно съгласие; 



2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща 
дължимите поради забавеното или некачествено или друго неизпълнение неустойки в 3 /три/ 
дневен срок от прекратяване на договора; 

3. с изплащане на последната дължима по договора сума; 
4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено едномесечно предизвестие, като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени 
работи и приети по надлежния ред. 

5. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако настъпят обстоятелства, 
които поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си. 

6. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи; 
(2) При прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основанията предвидени в 
настоящия договор, последният не дължи заплащане на обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
поради прекратяването на договора преди срока. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.22 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено при 
наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки. 

Чл.23(1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия договор адреси. 
При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено другата страна за 
новия си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция, ще се счита за приета 
и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция. 

Чл.24 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка 
с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, 
неуредени в този договор се прилага Търговския закон. Закона за задълженията и договорите и 
ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд, 
определен по правилата на ГПК. 

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за 
всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Община Велико Търново 

Даниела Данчева - Началник на отдел „Бюджет" 

Съгласували: 

Десислава Йонкова - Директор на дирекция „Правна" 

Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП 

Инж. Динко Кечев - Директор на дирекция СУТ 
Инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура" 
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Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Ш "ВОДСТРОИ ВТ" АД 
България, 5000 Велико Търново, бул."България" 25 
Тел.: 062/ 62 03 61; 062/ 63 79 84, Факс: 062/ 62 35 86 

КАЛКУЛАЦИЯ 

ЗА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА 1т/км.НА самосвал ТАТРА 

1.ТРУД 0.13 

Допълнителни разходи-100% 0.13 

0.26 

2.Амортизации 0.04 

3. Разходи за ГСМ 

3.1Диз.гориво 0.44x1.1x1.05x1,95= 0.98 
3.2 Масло 3% от т. 3,1 0.03 

3.3 МХЛ 1,5% от т. 3,1 0.015 

3.4 90ЕР 1%отт.З,1 0.01 

3.5 Грес 0,5% отт. 3,1 0.005 

3.6 Спомагателни материали 2% от т. 3,1 0.02 

1.06 

Всичко 1+2+3 1.36 

10% печалба в/у 1+2+3 0.14 

1.50 

Всичко за 1т/км 1,50 лв. без ДДС 

Изготвил: 

инж.И.Хорозов 
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rai "ВОДСТРОИ ВТ" АД 
България, 5000 Велико Търново, бул."България" 25 
Тел.: 062/ 62 03 61; 062/ 63 79 84, Факс: 062/ 62 35 86 

КАЛКУЛАЦИЯ 

ЗА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА 1МСМ /моточас/НА КОМБИНИРАН БАГЕР - ^ 

КОМАЦУ/JCB 

1.ТРУД 25,00 

Допълнителни разходи-100% 25,00 

50.00 

2.Амортизации 3,46 

З.Разходи за ГСМ 

3.1 Диз.гориво 81х1,1х1,05.=93,55х1,95= 182,42 

3.2 Масло 3%отт. 3,1 5,47 

3.3 МХЛ 1,5% отт. 3,1 2,74 

3.4 90 ЕР 1%отт. 3,1 1,82 

3.5 Грес 0,5% отт. 3,1 0,91 

3.6 Спомагателни материали 2% отт. 3,1 3,65 

197.01 

4.Допълнителни разходи в/у механизация 40% 78,80 

Всичко 1+2+3+4 307,31 

10% печалба в/у 1+2+3+4 30,73 

360 

Всичко за 1МСМ 360,00 лв. без ДДС 

Всичко за 1М/Ч 45,00 лв. без ДДС 
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