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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ИЛИЯНА ДОНКОВА ДОНЧОВСКА – БЪРДАРСКА 

Упълномощено длъжностно лице  

Заповед № 277/30.08.2016 г. 

 

 

 

 

„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места 

на територията на Община Борован за експлоатационен сезон 2017/2018 г.” 

със следните три обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от ІV-класната 

пътна мрежа (VRC1015  Борован – Нивянин-4,5км); (VRC1014  Нивянин – границата със 

с.Соколаре-2.0км); (VRC1015  Нивянин – границата със с.Буковец-2.0км); уличната мрежа 

на с. Нивянин и  уличната мрежа на с. Борован, южно от Оряховско шосе. 

Обособена позиция 2: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от ІV-класната 

пътна мрежа – VRC 1003 от с. Борован  до с. Малорад-7.0км извън регулация; VRC 1037  

участъка в регулацията на с. Малорад до границата с. Рогозен-2.5км /ІІІ – 133/;  уличната 

мрежа на с. Малорад и уличната мрежа на с. Борован северно от Оряховско шосе. 

Обособена позиция 3: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от ІV-класната 

пътна мрежа – VRC 1016 от с.Добролево до с.Сираково-1.5км; VRC 1016 границата с. 

Алтимир –  с. Сираково – 3.0км –  границата с. Рогозен-2.5км /VRC 1037/, от с. Добролево 

до Оряховско шосе; уличната мрежа на с. Добролево и уличната мрежа на с. Сираково. 

ИЗГОТВИЛ: Информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4 

 от ЗЗЛД 

 

Теодора Иванова- Директор дирекция  ИППОП 
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I.  ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. Възложител на настоящата обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от 

ЗОП за избор на изпълнител, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП е зам.-кмета на Община 

Борован - Илияна Донкова Дончовска - Бърдарска, упълномощено длъжностно лице съгласно 

Заповед № 277/30.08.2016 г. 

2. Данни на Възложителя: 

Община Борован 

Булстат 000193065 

3240 с. Борован 

ул. “Иван Вазов“ №1 

Телефон: 09147 9300 

Факс: 09147 9210 

Електронна поща: ob_borovan@abv.bg  

Адрес на профила на купувача: http://www.borovan.bg/bg/profil-na-kupuvacha-/   

Лице за контакт: Илияна Донкова Дончовска - Бърдарска 

 

II. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

Предметът на обществената поръчка e: „Зимно поддържане и снегопочистване на 

общински пътища и улици в населените места на територията на Община Борован за 

експлоатационен сезон 2017/2018 г.”със следните три обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от ІV-класната 

пътна мрежа (VRC1015  Борован – Нивянин-4,5км); (VRC1014  Нивянин – границата със 

с.Соколаре-2.0км); (VRC1015  Нивянин – границата със с.Буковец-2.0км); уличната мрежа 

на с. Нивянин и  уличната мрежа на с. Борован, южно от Оряховско шосе. 

Обособена позиция 2: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от ІV-класната 

пътна мрежа – VRC 1003 от с. Борован  до с. Малорад-7.0км извън регулация; VRC 1037  

участъка в регулацията на с. Малорад до границата с. Рогозен-2.5км /ІІІ – 133/;  уличната 

мрежа на с. Малорад и уличната мрежа на с. Борован северно от Оряховско шосе. 

Обособена позиция 3: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от ІV-класната 

пътна мрежа – VRC 1016 от с.Добролево до с.Сираково-1.5км; VRC 1016 границата с. 

Алтимир –  с. Сираково – 3.0км –  границата с. Рогозен-2.5км /VRC 1037/, от с. Добролево 

до Оряховско шосе; уличната мрежа на с. Добролево и уличната мрежа на с. Сираково. 

 

Обектът на обществената поръчка e:  „услуга” по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП. 
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Място за изпълнение на поръчката – общинска пътна мрежа, разположена на територията 

на община Борован. 

Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на обществената поръчка е в 

периода от  01.11.2017 г. до 31.03.2018 г. 

III. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 36 500.27 лева (тридесет и 

шест хиляди и петстотин лева и двадесет и седем стотинки) без ДДС и 43 800.32 лева 

(четиридесет и три хиляди и осемстотин лева и тридесет и две стотинки). 

Прогнозната стойност на поръчката по обособени позиции е както следва: 

 

Обособена позиция 1: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от ІV-класната пътна 

мрежа (VRC1015  Борован – Нивянин-4,5 км); (VRC1014  Нивянин – границата със с.Соколаре-

2.0 км); (VRC1015  Нивянин – границата със с.Буковец-2.0 км); уличната мрежа на с. Нивянин и  

уличната мрежа на с. Борован, южно от Оряховско шосе. 

Прогнозна стойност на обособената позиция е 9 886,80 (Девет хиляди осемстотин 

осемдесет и шест лева и 80 ст.) без ДДС. 

 Внимание !!! Всеки участник в обществената поръчка може да предложи цена за 

поддържан и почистен километър не повече от 10.00 лв. (десет) без ДДС. Участник 

предложил по висока цена от 10.00 лв. (десет) без ДДС ще бъде отстраняван от участие в 

обществената поръчка. 

 

Обособена позиция 2: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от ІV-класната пътна 

мрежа – VRC 1003 от с. Борован  до с. Малорад-7.0 км извън регулация; VRC 1037  участъка в 

регулацията на с. Малорад до границата с. Рогозен-2.5 км /ІІІ – 133/;  уличната мрежа на с. 

Малорад и уличната мрежа на с. Борован северно от Оряховско шосе. 

Прогнозна стойност на обособената позиция е 19 593,84 лв. (Деветнадесет хиляди 

петстотин деветдесет и три лева и 84 ст.) без ДДС. 

 Внимание !!! Всеки участник в обществената поръчка може да предложи цена за 

поддържан и почистен километър не повече от 10.00 лв. (десет) без ДДС. Участник 

предложил по висока цена от 10.00 лв. (десет) без ДДС ще бъде отстраняван от участие в 

обществената поръчка. 

 

Обособена позиция 3: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от ІV-класната пътна 

мрежа – VRC 1016 от с.Добролево до с.Сираково-1.5 км; VRC 1016 границата с. Алтимир –  с. 

Сираково – 3.0 км –  границата с. Рогозен-2.5 км /VRC 1037/, от с. Добролево до Оряховско 

шосе; уличната мрежа на с. Добролево и уличната мрежа на с. Сираково. 

Прогнозна стойност на обособената позиция е 7 019.63 лв. (Седем хиляди и деветнадесет 

лева и 63 ст.) без ДДС. 

 Внимание !!! Всеки участник в обществената поръчка може да предложи цена за 

поддържан и почистен километър не повече от 10.00 лв. (десет) без ДДС. Участник 

предложил по висока цена от 10.00 лв. (десет) без ДДС ще бъде отстраняван от участие в 

обществената поръчка. 



 

 

 

IV. ФИНАНСИРАНЕ И ПЛАЩАНИЯ 

Финансирането на поръчката е в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по 

ЗДБРБ за 2018 г. за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през 

зимен сезон 2017/2018 г.  

 

ПЛАЩАНИЯ: 

1. Изпълнените работи се заплащат по единични цени за почистен километър път.  

2. Отчитането на извършените работи става ежемесечно, за всеки участък от съответната 

обособена позиция, на база двустранно подписан протокол за изпълнените дейности по 

доказани количества и оферираните единични цени.  

3. Плащането на извършените работи става ежемесечно по банков път, въз основа на фактура 

и двустранно подписани протоколи за изпълнените дейности, (за Изпълнител физическо лице, 

само подписани протоколи за изпълнените дейности), в срок до 10 (десет) работни дни след 

представяне на фактурата. 

3.1. При некачествено и забавено изпълнение от страна на участникът, избран за Изпълнител 

на настоящата обществена поръчка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наложи финансова 

корекция на дължимата сума за конкретната дейност до 50 %, както следва: 

а) когато изпълнението е некачествено (т.е. не се създава възможност за нормално 

движение по пътните участъци едновременно в двете ленти), за всеки километър дължимата 

сума се намалява с 5 %; 

б) когато изпълнението е закъсняло с повече от 1 час, за всеки  половин час (30 

минути) закъснение дължимата сума се намалява с 5 %.  

Коригираната в следствие на некачествено или забавено изпълнение сума не следва да 

надвишава 50 % от оферираната дължимата сума за конкретната дейност. 

3.2. Констатациите за некачествено и забавено изпълнение се извършват в двустранни 

констативни протоколи, съставени и подписани от представители на двете страни по 

договора. При отказа на Изпълнителя или негов представител да подпише констативен 

протокол същия се оформя с имената и подписите на двама свидетели, които имат 

доказателствена стойност. 

3.3. Възраженията по Констативните протоколи се правят в срок до 24 часа от съставянето им.  

3.4. Възложителят се произнася окончателно по констатациите, обсъждайки и доводите на 

Изпълнителя в 3 дневен срок от изтичане на срока на възраженията. 

3.5. Контролиране, приемане и заплащане на работите по зимна поддръжка, своевременното и 

качествено снегопочистване, се констатира от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ:  

Възложителят отстранява от участие участник, когато: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, 

чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 

321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 



2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично 

на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата 

или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако 

е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е 

по акт, който не е влязъл в сила; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не 

Икономическо и финансово състояние: не 

Технически и професионални способности:  

1. Участникът в процедурата следва да разполага с персонал, включен или не в структурата 

му, включително, отговарящ за контрола на качеството на предоставяната услуга, който 

следва да е в численост, не по-малка от броя на транспортните средства, предвидени за 

снегопочистване, и притежаващ съответната категория за управление на МПС. 

2. Участникът в процедурата следва да разполага с минимум следната механизация и 

техническо оборудване: 2 броя трактора с гребло/дъска/.  

Документи за доказване на технически и професионални способности: 

1.Списък на разполагаемата механизация и техническо оборудване. 

2.  Документ за собственост на механизация и техническо оборудване или документ с който 

се доказва наемането на техниката. 

3. Списък на персонала, който ще обслужва механизацията с доказателства за притежаване 

на съответната категория за управление на МПС. 

 

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Изпълнителят е длъжен: 

 Да спазва изискванията на тръжната документация, договора за изпълнение на 

поръчката, действащите нормативни изисквания за този вид дейност, в това число за качество 

на извършените работи, безопасност и охрана на труда, безопасност на движението и опазване 

на околната среда. 

 Да съставя пълна и точна отчетна информация и да я предава на Възложителя. 

 Да спазва изискванията на Възложителя по изпълнението на зимното поддържане. 

 Да предпазва от повреди всички съществуващи комуникации (електроенергийни 

мрежи, въздушни кабели и проводи), както и всички благоустройствени съоръжения, 

настилки по улиците, тротоари, огради, бордюри, сгради (общинска или частна собственост), 



елементи на вертикалната пътна маркировка и други, разположени в границите на 

почистваните улици и в близост до тях.   

 

 

Изисквания за качество 

Изпълняваните дейности да са съобразени с нормативните изисквания, действащи в 

Република България за съответните видове работи.  

Възлаганите видове работи трябва да бъдат изпълнявани при спазване изискванията на 

Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата (Глава 

четвърта „Видове, обхват и технология на работите за зимно поддържане на пътищата. 

Технически изисквания и правила”), осигурявайки безопасно движение на МПС при зимни 

условия. 

Изисквания за налична механизация и оборудване на изпълнителя 

Участникът избран за изпълнител трябва да притежава/разполага с необходимата 

механизация и оборудване, което ще допринесе за своевременното и нормално изпълнение на 

предвидените дейности по зимното поддържане и снегопочистване.  

На всяка машина, участваща в дейностите, свързана с предмета на договора, да има пълно 

окомплектована с медикаменти аптечка. 

Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд 

Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност трябва да се провеждат във всички 

етапи по време на изпълнение на дейностите, предвидени в обществената поръчка. 

При изпълнение на дейностите по договора изпълнителят е длъжен: 

 да осигури специално работно облекло и лични предпазни средства в съответствие с 

НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на 

здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. 

Работещите в условия на кал, влага, вода и други подобни да ползват гумени ботуши. 

 Всеки работник или служител, който постъпва за първи път на работа или преминава 

на друга работа, независимо от неговата подготовка и квалификация, се допуска на работа 

само след като бъде подробно инструктиран за правилата на безопасност и хигиена на труда. 

  Работници, които обслужват и управляват машините, трябва да бъдат снабдени с 

инструкции, съдържащи изискванията по техника на безопасност, указанията на 

сигналната система, правилата за управление на машината, правилата за определено 

натоварване и допустимата скорост на работа на машината и др. 

Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да е работи, невлизащи в 

кръга на техните постоянни задължения, освен от необходимост за предотвратяване на авария и 

то по нареждане на възложителя. 

Изпълнителят следва да осигури постоянна мобилна връзка с водачите на 

снегопочистващата техника, с цел получаване и подаване на нужната информация. 

 

Изготвил: 

Т 


