
 

 

 
                             7300, гр. Кубрат, ул. "Княз Борис І" №1;  тел: (0848) 7 2020; факс: (0848) 7 3205 

                                            e–mail: kubrat@kubrat.bg              Интернет: http://www.kubrat.bg 
                      

                                                                                                

  УТВЪРЖДАВАМ: 

инж. БЮРХАН ИСМАИЛОВ 

Кмет на община Кубрат 

 

 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА ОСМА „А” ОТ  ЗОП 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 

„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната 

мрежа по населени места на територията на Община Кубрат  през зимния сезон 

2015/2016 г. по 12 обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 - Зимно поддържане на общинската пътна мрежа; 

Обособена позиция № 2 - Зимно поддържане на улици на територията на гр. 

Кубрат;  

Обособена позиция № 3 - Зимно поддържане на улици на територията на с. 

Беловец; 

Обособена позиция № 4 - Зимно поддържане на улици на територията на с. 

Божурово; 

Обособена позиция № 5 - Зимно поддържане на улици на територията на с. 

Задруга, с. Точилари и с. Горичево; 

Обособена позиция № 6 - Зимно поддържане на улици на територията на с. 

Звънарци; 

Обособена позиция № 7 - Зимно поддържане на улици на територията на с. 

Мъдрево, с. Тертер и с. Бисерци; 

Обособена позиция № 8 - Зимно поддържане на улици на територията на с. 

Медовене; 

Обособена позиция № 9 - Зимно поддържане на улици на територията на с. 

Каменово и с. Равно; 

Обособена позиция № 10 - Зимно поддържане на улици на територията на с. 

Савин и с. Севар; 

Обособена позиция № 11 - Зимно поддържане на улици на територията на с. 

Сеслав; 

Обособена позиция № 12 - Зимно поддържане на улици на територията на с. 

Юпер“ 

 
 

Съгласувал: Зам. кмет (инж. агр. Кр. Великов ……………………) 

 

 

Изготвили: Директор дирекция „ТСУЗТООИДЕП“ /инж. Ст. Пенев……………………/ 

                    Ст. юрисконсулт, отдел  „УС”/Ж. Пойраз……………………../ 

 

 

 

гр. Кубрат, 2015 г. 
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Община Кубрат на основание чл. 101а и 101б от ЗОП и във връзка с 

необходимостта от извършване на „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа 

и снегопочистване по уличната мрежа по населени места на територията на 

Община Кубрат  през зимния сезон 2015/2016 г. по 12 обособени позиции”, Ви кани 

да представите оферта по една или по-вече обособени позиции. Поканата за 

представяне на оферта е публикувана и в Профил на купувача на официалната интернет 

страницата на Община Кубрат – http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_pp.php 

Деловодна информация 

Партида на възложителя: 00803 

Наименование, адреси и място/места за контакт: 

Възложител: Община Кубрат  

Адрес: ул. „Княз Борис I“ № 1 

Град: Кубрат 

Лице за контакт: за техническата част инж. Ст. Пенев, директор дирекция 

„ТСУЗТООИДЕП“  

за юридическата част Ж. Пойраз ст. юрисконсулт, отдел „УС“ 

Телефон: 0848 72020 

E-mail:  kubrattown@abv.bg; kubrat@kubrat.bg 

Факс: 0848 73205 

Интернет адрес/и на възложителя: www.kubrat.bg 

Адрес на профил на купувача  

http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_pp.php 

 

Обект на поръчката: услуга 

 

Кратко описание:  

За Обособена позиция № 1 

Предмет на обособената позиция от настоящата поръчка са дейности по зимно 

поддържане на общинската пътна мрежа на територията на Община Кубрат. При 

изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извършват следните дейности: 

1. Разчистване на пътищата от сняг (снегопочистване): 

Зимното снегопочистване ще се извършва при необходимост, по всяко време на 

денонощието. За целта ще се използват подходящи за това високо проходими машини. 

Снегопочистването ще се извършва до тогава, докато се осигурят условия за нормално 

протичане на движението по общинските пътища при зимни условия. Ще се спазват 

всички Правила за безопасност на движение по пътищата и Правилата за безопасност 

на труда. 

2. Лугиране и опесъчаване на пътната настилка: 

Опесъчаването или лугирането ще се извършва при необходимост, по всяко 

време на денонощието. Опесъчаването или лугирането на конкретен участък от пътната 

мрежа ще се извършва след уведомяване на възложителя. Опесъчаването или 

лугирането ще се извършва механизирано, като се спазват всички Правила за 

безопасност на движение по пътищата и Правилата за безопасност на труда. 
С цел да се намали зимната хлъзгавост по пътищата ще се разпръскват 

минерални материали - пясък, смесени със сол в определено съотношение съгласно 
Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 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 и дял четвърти – „Зимно 
поддържане” на „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” 
(Национална агенция „Пътна инфраструктура”, София 2009 г.). 

3. Осигуряване на денонощно дежурство на хора и техника през зимния сезон. 

4. Събиране и подаване на информация за състоянието на пътната мрежа, 

обект на поръчката през зимния сезон. 
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5. Осигуряване и поддържане на телефонни връзки в офисите на Изпълнителя 

за непрекъсната комуникация с Възложителя. 

 

За обособени позиции № № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 

Предмет на обособените позиции от настоящата поръчка са дейности по 

снегопочисване на уличната мрежа по населени места в Община Кубрат. При 

изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извършват следните дейности: 

1. Разчистване на пътищата от сняг (снегопочистване): 

Зимното снегопочистване ще се извършва при необходимост, по всяко време на 

денонощието. За целта ще се използват подходящи за това високо проходими машини. 

Снегопочистването ще се извършва до тогава, докато се осигурят условия за нормално 

протичане на движението по уличната мрежа на населеното място при зимни условия. 

Ще се спазват всички Правила за безопасност на движение по пътищата и Правилата за 

безопасност на труда. 

2. Осигуряване на денонощно разположение на хора и техника през зимния 

сезон. 

3. Осигуряване и поддържане на телефонна връзка с Изпълнителя, която да се 

поддържа в изправност денонощно и на която Възложителя лично или чрез кметовете 

на населените места, да съгласува и контролира действията на Изпълнителя при 

изпълнението на договорните му задължения. 

 

Код съгласно Общия терминологичен речник 

основен код: 90600000 Услуги по почистване и възстановяване и подобни 

услуги 

доп. код: 90620000 Услуги по почистване на улици от сняг 

 

Обособени позиции   

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1 - Зимно поддържане на общинската пътна мрежа; 

Обособена позиция № 2 - Зимно поддържане на улици на територията на гр. 

Кубрат;  

Обособена позиция № 3 - Зимно поддържане на улици на територията на с. 

Беловец; 

Обособена позиция № 4 - Зимно поддържане на улици на територията на с. 

Божурово; 

Обособена позиция № 5 - Зимно поддържане на улици на територията на с. 

Задруга, с. Точилари и с. Горичево; 

Обособена позиция № 6 - Зимно поддържане на улици на територията на с. 

Звънарци; 

Обособена позиция № 7 - Зимно поддържане на улици на територията на с. 

Мъдрево, с. Тертер и с. Бисерци; 

Обособена позиция № 8 - Зимно поддържане на улици на територията на с. 

Медовене; 

Обособена позиция № 9 - Зимно поддържане на улици на територията на с. 

Каменово и с. Равно; 

Обособена позиция № 10 - Зимно поддържане на улици на територията на с. 

Савин и с. Севар; 

Обособена позиция № 11 - Зимно поддържане на улици на територията на с. 

Сеслав; 

Обособена позиция № 12 - Зимно поддържане на улици на територията на с. 

Юпер“ 

 

Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции. 



 

Количество или обем 

За Обособена позиция № 1 

  Дейностите включени в обхвата на обособената позиция по настоящата 

обществена поръчка са зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна 

мрежа на територията на Община Кубрат през зимния сезон 2015/2016 г. както следва:  

• Път RAZ - 1060 „Севар - Тертер - II-49“ от км 0+000 до км 8+800; 

• Път RAZ – 1062 „Кубрат – Севар“ от км 0+000 до км 11+517; 

• Път RAZ - 1063„Каменово – Равно“ от км 0+000 до км 5+400; 

• Път RAZ – 1065 „Отк. с. Звънарци“ от км 0+000 до км 3+900; 

• Път RAZ – 2064 „Задруга – Горичево“ от км 0+000 до км 5 +100; 

• Път RAZ – 2170 „Черешево - Сеслав - 11-23“ от км 17+219  до км 26+619; 

• Път RAZ – 3061 „II-23 - Горичево – Божурово“ от км 0+000 до км 4+000; 

• Път RAZ – 3067 „Равно - Помпена станция“ от км 0+000 до км 2+000; 

Обща дължина: 50,116 км. 

 

            За обособени позиции № № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 

  Дейностите включени в обхвата на обособените позиции по настоящата 

обществена поръчка са снегопочистване на уличната мрежа по населени места в 

Община Кубрат през зимния сезон 2014/2015 г. по обособени позиции както следва:  

Обособена позиция № 2 гр. Кубрат - 37,4 км.; 

Обособена позиция № 3 с. Беловец - 23,0 км.; 

Обособена позиция № 4 с. Божурово - 9,0 км.;  

Обособена позиция № 5 с. Задруга - 8,0 км.; с. Точилари - 5,3 км.; с. Горичево - 

7,9 км.; 

Обособена позиция № 6 с. Звънарци - 10,2 км.; 

Обособена позиция № 7 с. Мъдрево - 8,0 км.; с. Тертер - 8,7 км.; с. Бисерци - 22,3 

км.; 

Обособена позиция № 8 с. Медовене - 6,7 км.; 

Обособена позиция № 9 с. Каменово - 10,0 км.; с. Равно - 11,0 км.; 

Обособена позиция № 10 с. Савин - 8,9 км.; с. Севар - 17,4 км.; 

Обособена позиция № 11 с. Сеслав - 13,5 км.; 

Обособена позиция № 12 с. Юпер - 18,1 км. 

 

  Прогнозна стойност:  до 66 000,00 BGN без ДДС или 79 200,00 BGN с ДДС 

   Прогнозната стойност е в размер до 66 000,00 лв. /шестдесет и шест хиляди/ 

без включен ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:  

   

За Обособена позиция № 1 - в размер до 38 600,00 лв. без включен ДДС; 

За обособена позиция № 2 - в размер до 8 000,00 лв. без включен ДДС. 

   За обособена позиция № 3 - в размер до 1 500,00 лв. без включен ДДС. 

   За обособена позиция № 4 - в размер до 1 000,00 лв. без включен ДДС. 

   За обособена позиция № 5 - в размер до 2 200,00 лв. /три хиляди лева/ без 

включен ДДС. 

   За обособена позиция № 6 - в размер до 1 500,00 лв. без включен ДДС. 

   За обособена позиция № 7 - в размер до 5 000,00 лв. без включен ДДС. 

   За обособена позиция № 8 - в размер до 700,00 лв. без включен ДДС. 

   За обособена позиция № 9 - в размер до 2 200,00 лв. без включен ДДС. 

   За обособена позиция № 10 - в размер до 2 800,00 лв. без включен ДДС. 

   За обособена позиция № 11 - в размер до 1 200,00 лв. без включен ДДС. 

   За обособена позиция № 12 – в размер до 1 300,00 лв. без включен ДДС. 

 



Място на извършване: общинска пътна мрежа и улична мрежа на територията 

на Община Кубрат, област Разград 

код NUTS: BG 324 

 

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват 

български и чуждестранни физически или юридически лица, включително техни 

обединения, които отговарят на предварително обявените условия. 

 

 За обособена позиция № 1 

Изисквания за техническите възможности и квалификацията на 

участниците  за изпълнители на поръчката 

           1. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за 

изпълнение на поръчката, без да е дублирана по други договори за зимно поддържане 

на пътна мрежа; 

Минимално изискване за  техническите  възможности на участниците 

            Участникът трябва да разполага със специализирана техника за снегопочистване 

и зимно поддържане, която да отговаря на Българските държавни стандарти и/или 

еквивалентни на тях. Специализираната техника, собствена или наета, необходима за 

изпълнение предмета на обособената позиция от настоящата обществена поръчка, без 

да е дублирана по други договори за зимно поддържане на пътна мрежа, включва 

минимум следните видове специализирани транспортни средства:  

           - Снегорини - 3 броя; 

           - Пясъкоразпръсквач – 1 брой; 

           - Лугоразпръсквач – 1 брой; 

           - Товарач – 1 брой.  

          Всички машини за снегопочистване и зимно поддържане е необходимо да бъдат 

оборудвани със сигнални лампи, бандажни ленти на греблата, изправни акумулаторни 

батерии, работещи фарове за нощно виждане, а пясъко и луго разпръсквачките - със 

странични ограничители на разпръскващите устройства.  

           2. Списък на техническите лица, включително  на тези, отговарящи за контрола 

на качеството. 

Минимално изискване за  техническите  възможности на участниците 

          Участникът трябва да разполага с минимум 6 /шест/ лица - персонал /работници/, 

които са с необходимата професионална квалификация за управление на 

специализираните транспортни средства, необходими за изпълнение предмета на 

обособената позиция от настоящата обществена поръчка.  

           Посочените изисквания са минимални и участникът ще бъде отстранен от 

участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не 

отговаря на изискванията за съответната обособена позиция. 

  

За обособена позиция № 2 

Изисквания за техническите възможности и квалификацията на 

участниците  за изпълнители на поръчката 

           - Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за 

изпълнение на поръчката; 

Минимално изискване за  техническите  възможности на участниците 

            Участникът трябва да разполага със специализирана техника за 

снегопочистване, която да отговаря на Българските държавни стандарти и/или 

еквивалентни на тях. Специализираната техника, собствена или наета, необходима за 

изпълнение предмета на обособената позиция от настоящата обществена поръчка, без 

да е дублирана по други договори за снегопочистване, включва минимум следните 

видове специализирани транспортни средства:  

 



           - Снегорини - 2 броя; 

          Всички машини за снегопочистване е необходимо да бъдат оборудвани със 

сигнални лампи, бандажни ленти на греблата, изправни акумулаторни батерии, 

работещи фарове за нощно виждане.  

           Посочените изисквания са минимални и участникът ще бъде отстранен от 

участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не 

отговаря на изискванията за съответната обособена позиция. 
 

            За обособени позиции № № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 

Изисквания за техническите възможности и квалификацията на 

участниците  за изпълнители на поръчката 

           1. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за 

изпълнение на поръчката; 

Минимално изискване за  техническите  възможности на участниците 

            Участникът трябва да разполага със специализирана техника за 

снегопочистване, която да отговаря на Българските държавни стандарти и/или 

еквивалентни на тях. Специализираната техника, собствена или наета, необходима за 

изпълнение предмета на обособената позиция от настоящата обществена поръчка, 

включва минимум 1/един/ брой снегорин  за всяка обособена позиция.  

          Машините за снегопочистване е необходимо да бъдат оборудвани със сигнални 

лампи, бандажни ленти на греблата, изправни акумулаторни батерии, работещи фарове 

за нощно виждане.         

            Посочените изисквания са минимални и участникът ще бъде отстранен от 

участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не 

отговаря на изискванията за съответната обособена позиция. 
Съгласно чл. 51а, ал.1 от ЗОП участникът може да докаже съответствието 

си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите 

на едно или повече трети лица. В тези случаи освен документите, определени от 

възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя 

доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите 

на третите лица. За тази цел трети лица може да бъдат посочените 

подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка 

на участника с тях. 

 При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. 

 

Критерий за възлагане  

За Обособена позиция № 1 
Критерий за оценка на офертите е «най-ниска цена» определена по формулата 

Ц=60%М+40%П: 

 1. М - Средна цена за машиночас на трите снегорина с тeжест 60 %; 

 2. П – Средна цена на лугиран и опесъчен участък от път на км. с широчина 6.00 

м. с всички необходими разходи с тeжест 40%.  

 

            За обособени позиции № № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 

Критерий за оценка на офертите е «най-ниска цена» за машиночас на снегорина. 

Критерият „най-ниска цена“ се прилага за оценка на офертите, които 

отговарят на обявените от възложителя условия. 

 На първо място се класира офертата с предложена най-ниска цена без ДДС. 

Участникът, класиран на първо място, се определя за изпълнител на 

обществената поръчка. 

 

Срок за получаване на оферти: 30.11.2015 г., 17:00 часа 



Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата в Деловодството на Община 

Кубрат, 2 етаж, ул. „Княз Борис I“ № 1, гр.  Кубрат. 

Върху плика участникът посочва предмета на обществената поръчка, името на 

участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронна поща. 

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на 

адреса и в определения срок. 

При приемането на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата 

и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което 

на приносителя се издава документ. 

Не се приемат оферти, подадени или получени при Възложителя след изтичане 

на крайния срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен плик или 

скъсан плик. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и посоченото 

обстоятелство се отбелязва в регистъра. 

 

Разглеждане на офертите: 01.12.2015 г. от 09:00 ч. в Заседателната зала на 

Община Кубрат, ет. 2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да 

присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както 

и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на 

установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

 

Европейско финансиране – не 

Финансиране  
Целеви трансфер от Централния бюджет и средства от бюджета на Община 

Кубрат 

 

Допълнителна информация: 

Сключване на договор 

Протоколът на комисията за получаването, разглеждането и оценката на 

офертите и за класирането на участниците, след утвърждаване от възложителя се 

изпраща в един и същи ден на участниците и се публикува в профила на купувача при 

условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП. 

С избраният Изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката. 

Договорът ще бъде изготвен съгласно приложеният образец.  

При подписване на договора, определеният за изпълнител представя:  

1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на 

държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства 

в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и  

2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при 

условията на чл. 101е, ал. 1 и 2 ЗОП с участника, класиран на второ и на следващо 

място, когато участникът, който е имал право да сключи договора: 

1. откаже да сключи договор; 

2. не представи някой от документите по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП; 

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП. 

Възложителят публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3  

от ЗОП договора и допълнителните споразумения към него. 

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица възложителят не изискване за създаване на 

юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като 

изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. 



Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически 

лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са 

установени. 

 

Гаранция за изпълнение на договора 

За Обособена позиция № 1 

Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и 

начин на плащането й. 

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на три процента (3%) от  

стойността на договора за обособената позиция и се внася от участника, определен за 

изпълнител. 

Същата може да се внесе по банков път или да се представи под формата на 

банкова гаранция. 

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка избира сам 

формата на гаранцията за изпълнение. 

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя 

банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за 

изпълнение на договора при неговото сключване. 

Когато избраният изпълнител избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова 

гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и 

неотменима, че е в полза на Община Кубрат, и че е със срок 30 работни дни след 

окончателното приемане на извършената работа по договора.  

Трябва да е издадена за настоящата обществена поръчка в полза на Община 

Кубрат.  

Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това 

следва да стане по следната сметка на Община Кубрат: 

IBAN:BG45IORT81163300700000 

BIG: IORTBGSF 

Банка ”Инвестбанк” АД гр. Разград 

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение 

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се 

уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и 

Изпълнителя. 

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди 

спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят 

освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

 За обособени позиции № № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 не се предвижда 

гаранция за изпълнение на договорите. 

 

Съдържание на офертата  

Офертата трябва да съдържа: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или 

от представляващия участника; 

2. Данни за лицето, което прави предложението, което включва:  

а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, 

включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - 

Административни сведения - Образец № 1; 

б) при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в 

договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и 

документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 



Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗОП "Минимална цена на 

труд" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като 

минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии 

съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 

съответната година. 
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в 

сила в страната или в държавата, където трябва да се предоставят услугите на следните 

интернет адреси: 

www.nap.bg 

www.mlsp.government.bg 

www.noi.bg 

www.gli.government.bg 

3. Техническо предложение - Образец № 2/Образец № 2а (Когато участник 

подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка обособена позиция се 

представя отделно Техническо предложение); 

4. Ценово предложение - Образец № 3/Образец № 3а (Когато участник подава 

оферта за повече от една обособена позиция, за всяка обособена позиция се представя 

отделно Ценово предложение); 

5. Декларация за съгласие на подизпълнител - Образец № 4; 

Оферта, която не отговаря на изискванията за участие и за изпълнение на 

поръчката се отстранява от участие. 

Указания за изготвяне на ценовата оферта – задължителни за участниците: 

а. Предложените цени трябва да бъдат в лева (BGN).  

б. Цените в офертата трябва да бъдат с точност до два знака след десетичната 

запетая.  

в. Участниците трябва да представят ценова оферта, която включва цени за 

всички работи и материали, доставки съгласно техническото задание.  

г. Представилите непълно или неотговарящо на изискванията на тези указания 

предложение, ще бъдат отстранени от по-нататъшно участие в процедурата. 

 

Важно! 

Офертата на участника следва да отговаря на изискванията на чл. 101в, ал. 1 от 

ЗОП и  трябва да съдържа най-малко: 

1. данни за лицето, което прави предложението; 

2. техническо предложение; 
3. ценово предложение; 

4. срок на валидност на офертата. 

 

Срок на валидност на публичната покана (включително): 7 (седем) работни 

дни, считано от деня, който следва деня на публикуване на поканата в профила на 

купувача. 

 

Срок за изпълнение на поръчката   

Срокът за изпълнение на поръчката за всички обособени позиции е от датата на 

сключване на договора за съответната позиция до 30.04.2016 год.  

 

По неуредените въпроси от публичната покана ще се прилагат 

разпоредбите на ЗОП и приложимите разпоредби на действащото законодателство 

в Република България. 

 

 

http://www.noi.bg/


Приложение № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

За Обособена позиция № 1  

 

Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община Кубрат 

през зимен  сезон 2014 г. – 2015 г. ще обхваща обектите на общинската пътна мрежа на 

територията на Община Кубрат и дейностите, предвидени в НАРЕДБА № РД-02-20-19 

ОТ 12 НОЕМВРИ 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 и в 

„Технически правила за поддържане и ремонт на пътищата“ /НАПИ-2009г./ и по 

специално прилагане на раздел V – „Зимно поддържане на пътищата“. 

При изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извършват следните 

дейности: 

1. Разчистване на пътищата от сняг (снегопочистване) 

Снегопочистването на пътищата обхваща дейностите, свързани с отстраняването 

на снега от пътното платно. То трябва да се извършва своевременно, бързо и 

качествено и да осигурява условия за нормално протичане на движението и за 

предпазването на пътищата от образуване на снегонавявания при снежни виелици. 

Несвоевременното почистване на снега води до неговото уплътняване под действието 

на автомобилите и образуване на снежно - ледени пластове върху настилката. 

Отстраняването на подобни пластове е свързано с изразходване на значително повече 

труд и средства. 

При снегочистене по време на снеговалеж могат да се използват химически 

вещества за предотвратяване на уплътняването и залепването на снега върху пътното 

покритие в количество 10-20 g/m2 техническа сол. 

Използване на техническа сол- при слаб снеговалеж първото разпръскване 

се извършва 30-45 min. след началото на снеговалежа, а при силен снеговалеж - 

след 15-20 min. 

Снежните маси се разчистват по цялата широчина на пътното платно. 

Изхвърленият сняг не трябва да намалява видимостта на пътя, особено в зоните на 

пътните кръстовища, където опасността от това е най-голяма. 

В зоните на пътните кръстовища, с оглед осигуряване на необходимите условия 

за безопасност на движението, се отстраняват снежните маси върху банкетите, които 

затрудняват или намаляват видимостта. 

Снежни преспи с дебелина до 0,60 m могат да се разчистват с тежки снегорини. 

При снегопочистване с булдозери и други тежки верижни машини върху 

пътното платно се оставя снежен пласт с дебелина 5 - 6 см. за предпазване на пътното 

покритие от повреди. 

Уплътнените снежни пластове се отстраняват с автогрейдери. 

Заледени и здраво прилепнали към пътното покритие пластове се обработват 

предварително със сол в количество 25 g/m2. Когато след преминаване на автогрейдера 

не може да се постигне пълно отстраняване на снежния пласт, се прави повторна 

обработка с химични вещества. 

Изисквания към експлоатационното състояние на платното за движение при 

зимни условия - снeгопочистването на общинските пътища трябва да започне при 

максимална дебелина на снежната покривка по време на снеговалеж - 10 см. 

Снежната покривка по пътищата се отстранява чрез последователно изтласкване 

на снега от оста на пътя към банкетите. Снегорините машини могат да се движат 

непрекъснато по време на снеговалежа /патрулна система на снегочистене/ или 

периодично през определен интервал от време /периодично снегочистене/. 



Времето между две последователни преминавания на снегорините се избира 

така, че дебелината на образувалата се снежна покривка върху платното за движение да 

не бъде по- голяма от 10 см. 

При интензивни снеговалежи, придружени с частични снегонавявания на 

пътното платно, се допуска да се изпълняват само работите по почистването на 

платното за движение, като се допуска снегочистене само на една лента за движение с 

уширение за разминаване през 200 - 300 м. 

При много неблагоприятни климатични условия /снежни бури, интензивни 

снежни виелици с големи снегонавявания/, когато не може да се осъществи ефективно 

снегочистене, се допуска работите по снегочистенето на пътя да се преустановят до 

спиране на вятъра и подобряване на времето. В тези случаи отговорните длъжностните 

лица от фирмата, ангажирана със зимното поддържане трябва да действат съгласно 

указанията, посочени в оперативния план за действие при утежнени зимни условия, 

съвместно с органите на пътната полиция, областните дирекции „Гражданска защита”, 

в съответствие с изискванията на „Инструкция № 3 от 18.07.2007 г. за реда за 

осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановтелни работи при 

бедствия“. 

Зимното снегопочистване се извършва при необходимост, по всяко време на 

денонощието. Снегопочистването се извършва до тогава, докато се осигурят условия за 

нормално протичане на движението по общинските пътища при зимни условия. Да се 

спазват всички Правила за безопасност на движение по пътищата и Правилата за 

безопасност на труда. 

2. Лугиране и опесъчаване на пътната настилка 

Обезопасяването на пътищата против хлъзгане се извършва при заснежено или 

заледено платно за движение. Целта е да се отстрани или ограничи неблагоприятното 

влияние на зимната хлъзгавост върху условията и безопасността на движението през 

зимата. 

Обезопасяването се постига чрез разпръскване на: минерални материали 

(опесъчаване) или на химически вещества за стопяване на леда и снега. Отделните 

способи могат да се прилагат самостоятелно или комбинирано. 

Работите по опесъчаването и разпръскването на химически вещества по 

пътищата трябва да се изпълняват най-напред и преди всичко на участъците с трудни 

условия на движение, като: криви с малки радиуси, участъци с големи надлъжни 

наклони, пътни кръстовища, автобусни спирки, големи пътни съоръжения, пътни 

участъци в близост до водоеми и други участъци с интензивно използване на спирачни 

сили. 

Лугирането и опесъчаването се извършва механизирано, като се спазват всички 

Правила за безопасност при движение по пътищата, Правилата за безопасност на труда 

и „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” (Национална Агенция 

„Пътна инфраструктура”, София 2009 г.) в частта за зимното поддържане. 

Лугирането и опесъчаването на конкретен участък от пътната мрежа се 

извършва при необходимост по всяко време на денонощието след уведомяване на 

възложителя (по телефон и/или емейл, посочени от Възложителя). 

Разходните норми на минералните материали за опесьчаване са 200 g/m2. 

При междинни опесъчавания по време на снеговалеж разходните норми са 

150g/m2. 

Минералните материали трябва да се разпръскват по цялата широчина на 

платното за движение. 

С цел да се намали зимната хлъзгавост по пътищата се препоръчва използването 

на пясъко-солени смеси в съотношение 150 kg сол на 1 m3 пясък съгласно дял четвърти 

– „Зимно поддържане” на „Технически правила и изисквания за поддържане на 

пътища” (Агенция „Пътна инфраструктура”, София 2009 г.) 

Солта и пясъка трябва да бъдат предварително смесени и добре размесени. 



При използване на техническа сол и слаб снеговалеж първото разпръскване 

се извършва 30-45 min. след началото на снеговалежа, а при силен снеговалеж - 

след 15-20 min. 

3. Осигуряване на денонощно дежурство на хора и техника през зимния 

сезон. 

4. Събиране и подаване на информация за състоянието на пътната мрежа, 

обект на поръчката през зимния сезон. 

5. Осигуряване и поддържане на телефонна връзка в офиса на Изпълнителя, 

която да се поддържа в изправност денонощно и на която Възложителя лично или чрез 

отговорните си за зимното поддържане служители, да съгласува и контролира 

действията на Изпълнителя при изпълнението на договорните му задължения. 

Съобразно метеорологичните условия, Изпълнителят следва да бъде на 

разположение на Възложителя и да предоставя услугата незабавно при поискването й 

от Възложителя. 

 

 

 

Изготвил: 

инж. Е. Чакъров, ст. експерт „ИД“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

За обособени позиции № № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 
 

При изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извършват следните 

дейности: 

1. Разчистване на уличната мрежа по населените места в община Кубрат от сняг 

(снегопочистване) 

Снегопочистването на уличната мрежа по населените места обхваща дейностите, 

свързани с отстраняването на снега от уличното платно. То трябва да се извършва 

своевременно, бързо и качествено и да осигурява условия за нормално протичане на 

движението.  

Снежните маси се разчистват по цялата широчина на уличното платно. 

Изхвърленият сняг не трябва да намалява видимостта по улицата, особено в зоните на 

кръстовищата, където опасността от това е най-голяма. 

В зоните на кръстовищата, с оглед осигуряване на необходимите условия за 

безопасност на движението, се отстраняват снежните маси върху тротоарите, които 

затрудняват или намаляват видимостта. 

Изисквания към експлоатационното състояние на платното за движение при 

зимни условия - снсгопочистването на уличната мрежа по населените места трябва да 

започне при максимална дебелина на снежната покривка по време на снеговалеж - 10 

см. 

Снежната покривка по уличната мрежа по населените места се отстранява чрез 

последователно изтласкване на снега от оста на улицата към тротоарите. Времето 

между две последователни преминавания на снегорините се избира така, че дебелината 

на образувалата се снежна покривка върху платното за движение да не бъде по- голяма 

от 10 см. 

При интензивни снеговалежи, придружени с частични снегонавявания на 

уличното платно, се допуска да се изпълняват само работите по почистването на 

платното за движение, като се допуска снегочистене само на една лента за движение с 

уширение за разминаване през 200 - 300 м. 

При много неблагоприятни климатични условия /снежни бури, интензивни 

снежни виелици с големи снегонавявания/, когато не може да се осъществи ефективно 

снегочистене, се допуска работите по снегочистенето на уличната мрежа по населените 

места да се преустановят до спиране на вятъра и подобряване на времето. В тези случаи 

кметовете на населените места дават указания за действие, съгласно указанията, 

посочени в оперативния план за действие при утежнени зимни условия, съвместно с 

органите на пътната полиция, областните дирекции „Гражданска защита”, в 

съответствие с изискванията на „Инструкция № 3 от 18.07.2007 г. за реда за 

осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановтелни работи при 

бедствия“. 

Зимното снегопочистване се извършва при необходимост, по всяко време на 

денонощието. Снегопочистването се извършва до тогава, докато се осигурят условия за 

нормално протичане на движението по уличната мрежа по населените места при зимни 

условия. Да се спазват всички Правила за безопасност на движение по пътищата и 

Правилата за безопасност на труда. 

2. Осигуряване на денонощно разположение на хора и техника през зимния 

сезон. 

3. Осигуряване и поддържане на телефонна връзка с Изпълнителя, която да 

се поддържа в изправност денонощно и на която Възложителя лично или чрез 

кметовете на населените места, да съгласува и контролира действията на Изпълнителя 

при изпълнението на договорните му задължения. 



Съобразно метеорологичните условия, Изпълнителят следва да бъде на 

разположение на Възложителя и да предоставя услугата незабавно при поискването й 

от Възложителя. 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

инж. Е. Чакъров, ст. експерт „ИД“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 1 

 

 

ДО 

ОБЩИНА КУБРАТ 

ул. КНЯЗ БОРИС I № 1 

 

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО  

в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП  с 

предмет 

„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната 

мрежа по населени места на територията на Община Кубрат  през зимния сезон 

2015/2016 г. по 12 обособени позиции ” 

Административни сведения 

Наименование на участника:   

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН   
(или друга идентифицираща информация в съответствие 

със законодателството на държавата, в която участникът 

е установен) 
  

Седалище:   

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за кореспонденция:   

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефон:   

Факс:   

E-mail адрес:   
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя 

необходимият брой полета)
 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

 

Трите имена  

 ЕГН  

 лична карта №  

 адрес  

Участникът се представлява заедно или 

поотделно (невярното се зачертава) от 

следните лица: 

1. ............................................................... 

2 . ............................................................... 

Данни за банковата сметка:  

Обслужваща банка:   

IBAN:  

BIC:  

Титуляр на сметката:  

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА, 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в процедура по Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет 



„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната 

мрежа по населени места на територията на Община Кубрат  през зимния сезон 

2015/2016 г. по 12 обособени позиции ”, като подаваме оферта при условията, обявени 

в документацията за участие и приети от нас. 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че 

същата ни бъде възложена. 

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, 

заложени в приложения към документацията за участие проект на договор. 

4. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на 

заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда. (1) 

5. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме 

(относимото се подчертава) следните подизпълнители: 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2.…………………………………………………………………………………………… 
(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената 

поръчка (в %) 

6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 60 (шестдесет) 

календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти. 

 

 

Дата 

 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

......................................................................................................... 

 

 

(1) Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗОП "Минимална цена на 

труд" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като 

минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи 

професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за съответната година. 
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в 

сила в страната или в държавата, където трябва да се предоставят услугите на следните 

интернет адреси: 

www.nap.bg 

www.mlsp.government.bg 

www.noi.bg 

www.gli.government.bg 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.noi.bg/


Образец № 2 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез Публична покана по реда на чл.101а от ЗОП, с предмет 

„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната 

мрежа по населени места на територията на Община Кубрат  през зимния сезон 

2015/2016 г. по 12 обособени позиции ” за Обособена позиция № 1 

 

Долуподписаният /ната/ ……………………………………................ 

с лична карта  № …………………, издадена на …………...….год. 

от…………..............…………, в качеството ми на …………………………. на    …………
                                                                                                                                                                                                     

(посочете длъжността                                                                                                                (  посочете фирмата на участника),
              

 

ЕИК ……………………….., със седалище и адрес на управление ……................... 

в качеството си на участник в процедурата по реда на чл.101а от ЗОП, с предмет 

„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната 

мрежа по населени места на територията на Община Кубрат  през зимния сезон 

2015/2016 г. по 12 обособени позиции ”, 

 

Запознати сме с техническата спецификация на настоящата поръчка.  Съгласни 

сме с нея и я приемаме. 

Срок за изпълнение на услугата – от датата на сключване на договора до 

30.04.2016 г.  

Телефонната връзка за предаване и приемане на информация (денонощно) ще се 

осъществява на тел.: …………………..………………… 

Заявяваме, че за изпълнение на поръчката в съответствие на нормативната 

уредба  предлагаме да извършим следното: 

1......................................................................................................................................... 

2......................................................................................................................................... 

3......................................................................................................................................... 

4.........................................................................................................................................  

5......................................................................................................................................... 

 

които ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията и условията от 

документацията за участие в процедурата.  

(Следва да се посочат организацията на работния процес, организацията и 

лицата които ще осъществяват връзка със служители от общинската администрация, 

лицата координиращи снегопочистването и др.) 

 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката и в пълно 

съответствие с гореописаното предложение. 

 

 

Приложение:  

1. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за 

изпълнение на обособената позиция от поръчката, без да е дублирана по други 

договори за зимно поддържане на пътна мрежа; 



2. Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на 

качеството. 

3. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо. 

 

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на 

качеството 

 

Подписаният……………………………………………………………………ЕГН…………

………………,адрес……………………………………………………………………………

………..в качеството си на представител /управител/ изпълнителен директор 

на…………………………………………………………………………………………….. 

( посочва се името на фирмата ) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, 

 

че при изпълнението на услугата по Обособена позиция № 1 на обществената поръчка 

ще участват следните лица: 

      

     

Име Специалност Професионална 

квалификация   

Професионален 

опит 

№ и дата на 

удостоверението 

за управление 

на МПС и 

категория 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

            

      

    В таблицата се попълват данни за всички оперативни и ръководни лица, които ще 

участват при изпълнение предмета на поръчката.  

 

 

 

 

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

......................................................................................................... 

 

 

 

 



 

Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за 

изпълнение на обособената позиция от поръчката, без да е дублирана по други 

договори за зимно поддържане на пътна мрежа 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………………………, 

 

в качеството си на …………………………………………………(посочете длъжността)    

     

представляващ ……………………………………………………………………………… 

      /наименование на участника/ 

 

с ЕИК ……………………… като участник в обществена поръчка, 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. За изпълнението на услугата по Обособена позиция № 1 от обществената поръчка ще 

използвам следната техника, без да е дублирана по други договори за зимно 

поддържане на пътна мрежа, включително и при бедствени ситуации: 

 

№ Вид, марка Регистрационен №;  

инвентарен № на 

ДМА 

или договор 

за наем 

№ / дата 

Собствена/наета Брой 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

…     

 

 

Опорни пунктове за Зимно поддържане 

 

№ Местонахождение Вид Брой 

1  

 

 

 

 

Опорни пунктове за 

дежурство 

 

2 Паркинг или гаражи 

/стоянка/ 

 

4 Пясък и Складови 

цистерни за луга  

/вместимост тон/ 

 

 

 

2. С настоящата декларирам, че предложените МПС за изпълнение на обособената 

позиция по настоящата обществена поръчка, работят в съответствие с всички 

действащи закони и подзаконови нормативни актове. 

  



Приложения: Копия на свидетелствата за регистрация на МПС и/или инвентарни 

книги, договори за наем/ декларации от трети лица за предоставяне на техника. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

посочване на неверни данни. 

  

 

 

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 2а 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез Публична покана по реда на чл.101а от ЗОП, с предмет 

„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната 

мрежа по населени места на територията на Община Кубрат  през зимния сезон 

2015/2016 г. по 12 обособени позиции ” за Обособена позиция № …….. 
 

Долуподписаният /ната/ ……………………………………................ 

с лична карта  № …………………, издадена на …………...….год. 

от…………..............…………, в качеството ми на …………………………. на    …………
                                                                                                                                                                                                     

(посочете длъжността                                                                                                                (  посочете фирмата на участника),
              

 

ЕИК ……………………….., със седалище и адрес на управление ……................... 

в качеството си на участник в процедурата за Обособена позиция № 

……………………… 

 

Запознати сме с техническата спецификация на настоящата поръчка.  Съгласни 

сме с нея и я приемаме. 

Срок на валидност на офертата …………..… дни (не по-малко от 60 календарни 

дни), считано от крайният срок за получаване на оферти. 

Срок за изпълнение на услугата – от датата на сключване на договора до 

30.04.2016 год.  

Телефонната връзка за предаване и приемане на информация (денонощно) ще се 

осъществява на тел.: …………………..………………… 

Заявяваме, че за изпълнение на поръчката в съответствие на нормативната 

уредба  предлагаме да извършим следното: 

1......................................................................................................................................... 

2......................................................................................................................................... 

3......................................................................................................................................... 

4.........................................................................................................................................  

5......................................................................................................................................... 

които ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията и условията от 

документацията за участие в процедурата. (Следва да се посочат време за реакция при 

известяване за необходимостта от снегопочистване, лицето което ще осъществява 

връзка със кмета на населеното място и др.) 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката и в пълно 

съответствие с гореописаното предложение. 

 

Приложение:  

1. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за 

изпълнение на обособената позиция от поръчката, без да е дублирана по други 

договори за снегопочистване; 

2. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо. 

 

 

 

 



Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за 

изпълнение на обособената позиция от поръчката 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………………………, 

 

в качеството си на …………………………………………………(посочете длъжността)    

     

представляващ ……………………………………………………………………………… 

      /наименование на участника/ 

 

с ЕИК ……………………… като участник в обществена поръчка за обособена 

позиция № …………………………  

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. За изпълнението на обособената позиция от обществена поръчка ще използвам 

следната техника, включително и при бедствени ситуации: 

 

№ Вид, марка Регистрационен №;  

инвентарен № на 

ДМА 

или договор 

за наем 

№ / дата 

Собствена/наета Брой 

1.     

2.     

…     

 

2. С настоящата декларирам, че предложените МПС за изпълнение обособената 

позиция на настоящата обществена поръчка, работят в съответствие с всички 

действащи закони и подзаконови нормативни актове. 

  

Приложения: Копия на свидетелствата за регистрация на МПС и/или инвентарни 

книги, договори за наем/ декларации от трети лица за предоставяне на техника. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

посочване на неверни данни. 

  

 

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

......................................................................................................... 

 

 

 



Образец № 3 

 

Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

за Обособена позиция № 1 

 

 

от .................................................................................................................................................. 

адрес / седалище и адрес на управление .................................................................................. 

ЕИК.........................., представляван/о от.................................................................................. 

За извършване на дейностите предмет на обособената позиция, предлагаме: 

 

1. ЦЕНИ НА СНЕГОРИНИ ЗА МАШИНОЧАС: 
 

№ Марка машина, рег.№  Цена в лв. без ДДС 

за 1 час 

1   

2   

3   

(описва се предлаганата цена на машиночас на наличната техника)   
 

 

2. Цена за опесъчаване и лугиране на „километър път” с широчина 6.00 м. 

по видове машини (без ДДС),  с включени в цената разходи за материали 

(пясък, луга, сол, разсол), труд и всички транспортни разходи:   

 ................................... ..........  - .............лв/км;   

 ................................... ..........  -..............лв/км,  

 ................................. . ..........  -..............лв/км,  

         (вид машина) 

   

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 3 

 

Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

за Обособена позиция №  …….. 
 

от .................................................................................................................................................. 

адрес / седалище и адрес на управление .................................................................................. 

ЕИК.........................., представляван/о от.................................................................................. 

За извършване на услугата предмет на обособената позиция,  

 

 

предлагаме: 

 

1. ЦЕНА ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕ: 
 

№ Марка, рег.№  Цена за машиночас 

в лв. без ДДС 

1   

2   

3   

(описва се предлаганата цена на машиночас на предложената техника)   

 

   

 

 

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 4 

 

            Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие на  подизпълнител 

 

 

Долуподписаният /-ната/          в 

качеството ми на ______________________   (посочете длъжността) на   

                                                                              (посочете 

фирмата на участника), ЕИК                                        ,  със седалище и адрес 

на управление                               

- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно 

поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната мрежа по 

населени места на територията на Община Кубрат  през зимния сезон 2015/2016 г. 

по 12 обособени позиции ”, за Обособена позиция № ……. 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Съгласен съм да участвам в процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка  с предмет „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и 

снегопочистване по уличната мрежа по населени места на територията на Община 

Кубрат  през зимния сезон 2015/2016 г. по 12 обособени позиции ”, за Обособена 

позиция № ……., 

 

Като подизпълнител на участника: …......................................................... 

     /посочва се наименованието на участника/ 

Участието ми представлява …......... /…...........%  на сто от стойността на 

обществената поръчка, предложена за изпълнение на обекта на поръчката и се състои в 

изпълнение на ….................................... (описват се видовете дейности). 

Представляваното от мен дружество няма да участва в друга оферта в 

настоящата процедура. 

Известна ми е наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

......................................................................................................... 

 

Забележка: Попълва се от лицето/лицата представляващи подизпълнителя/-ите в 

настоящата процедура. 

 

 

 



Проект! 

За обособена позиция № 1 

 

ДОГОВОР  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 

№ ……../………….2015 г. 
 

 Днес, ..................... 2015 г. в гр. Кубрат, между подписаните: 

1. Община Кубрат със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат, ул. „Княз 

Борис І” № 1, представлявано от инж. Бюрхан Исмаилов - Кмет на община Кубрат, 

БУЛСТАТ 000505846, наричана в този договор, за краткост, „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и 

Йонка Петрова – главен счетоводител, от една страна, и 

 

„.........................................”, със седалище и адрес на управление: гр...................., 

ул.“................................”, ЕИК: ..............................., представлявано от 

...................................... ............................................ - ………….….., наричано по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

на основание разпоредбите на чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществени поръчки, се 

сключи настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

извърши дейности по зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на 

Община Кубрат за зимен сезон 2015/2016 г., съгласно Техническото и Ценовото 

предложение, неразделна част от договора. 

(2) Общинските пътища, предмет на настоящия договор са, както следва: 

• Път RAZ - 1060 „Севар - Тертер - II-49“ от км 0+000 до км 8+800; 

• Път RAZ – 1062 „Кубрат – Севар“ от км 0+000 до км 11+517; 

• Път RAZ - 1063„Каменово – Равно“ от км 0+000 до км 5+400; 

• Път RAZ – 1065 „Отк. с. Звънарци“ от км 0+000 до км 3+900; 

• Път RAZ – 2064 „Задруга – Горичево“ от км 0+000 до км 5 +100; 

• Път RAZ – 2170 „Черешево - Сеслав - 11-23“ от км 17+219  до км 26+619; 

• Път RAZ – 3061 „II-23 - Горичево – Божурово“ от км 0+000 до км 4+000; 

• Път RAZ – 3067 „Равно - Помпена станция“ от км 0+000 до км 2+000; 

Обща дължина: 50,116 км. 

 

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на дейностите по зимното поддържане и 

снегопочистване на горепосочените обекти е от датата на сключване на договора до 

30.04.2016 г. 

(2) Срокът по предходната алинея може да бъде удължен в случай, че 

климатичните условия след неговото изтичане са неблагоприятни и налагат удължаване 

действието на договора. 

 

IІІ. ЦЕНА 

Чл. 3. (1) Цената за извършване на възложените дейности е в размер до ……. лв. 

без ДДС и …….. лв. с ДДС. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените дейности на 

база на единични цени от Ценово предложение Изпълнителя.  



 (3) За извършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове 

работи, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са отразени в подробните ведомости за 

установяване на количеството извършена работа за съответния период. 

 (4) Цените, посочени в Ценовото предложение, не подлежат на промяна за целия 

срок на договора. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не дължи заплащане за извършени работи, които не са 

съгласувани с Възложителя. 

  

ІV.  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответната сума за 

зимно поддържане на общинската пътна мрежа – периодично, в срок до 7 (седем) 

работни дни след трансфер от държавния бюджет на съответната сума и представяне от 

изпълнителя на: 

- подробни ведомости, в които са отбелязани маршрута, по който е извършено 

снегопочистването с час на започване и приключване на операцията, 

опесъчаването/лугирането със съответната механизация на участъци в км., с  отбелязяна 

дата  и начален час;  

- протокол за установяване на действително извършените работи, които 

подлежат на заплащане, по количества от подробните ведомости, остойностени с 

единичните цени от офертата на Изпълнителя,   който се подписва от Изпълнителя и от 

определено от Възложителя лице;  

- фактура от страна на изпълнителя по договора.  

  (2) Плащанията по ал. 1 ще се извършват с платежно нареждане срещу 

представена оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по следната банкова сметка: 

Банка: 

IBAN: 

BIC: 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:  

 1. да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на 

възложената работа; 

 2. да приеме изпълнените работи; 

 3. да участва  при съставяне на двустранните протоколи; 

 4. да предоставя на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата налична информация, отнасяща се 

до предмета на договора; 

 5. да упражнява, чрез свой представител, контрол върху изпълняваните работи, 

предмет на договора; 

 6. да заплаща в договорения срок и при условията на договора дължимите суми на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява цялостен контрол при 

изпълнение на договорените работи и да изисква от Изпълнителя да отстрани в 

определен от Възложителя срок недостатъците при некачествено изпълнение на 

възложената работа. 

 (2) Да отказва плащания при констатиране недостатъци, пропуски, или 

нарушаване технологичните правила до тяхното отстраняване. 

 Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на настоящия договор, в резултат на които 

възникват: 

а) смърт или злополука, на което и да е било физическо лице; 

б) загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие 

изпълнение предмета на договора. 

 



VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да извършва договорените дейности по зимното поддържане и 

снегопочистване с грижата на добър стопанин, като организира и координира 

цялостния процес на дейността си в съответствие с: 

а) Ценовото предложение; 

б) НАРЕДБА № РД-02-20-19 ОТ 12 НОЕМВРИ 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 и „Технически правила и изисквания за 

поддържане на пътища”- дял IV – „Зимно поддържане”, издадени от НАПИ през 2009 

г.; 

в) действащата нормативна уредба в Република България; 

г) указания, давани от определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, осъществяващо 

контрол върху възложените дейности; 

2. да осигури необходимите му за работа машини, съоръжения и работна ръка, 

включително и при бедствени ситуации; 

3. да предоставя възможност на определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице да 

извършва текущ контрол по изпълнение на възложените работи; 

4. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно 

допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. да осигури безопасни и здравословни условия на труд на работещите, както и 

да осигури необходимата организация за обезопасяване и сигнализиране на обекта през 

време на изпълнението на дейностите по зимното поддържане и снегопочистване, с цел 

предотвратяване на риска за живота и здравето на гражданите; 

6. преди започване на снегопочистването лично да уведомява по  телефон 

и/или емейл лицата посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
         Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на  

възложените дейности; 

2. да иска приемане на работата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3. да получи уговореното заплащане при условията и срока, определени 

настоящия договор.  

 

VII. КОНТРОЛ  

            Чл. 10.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по 

изпълнението на този договор, доколкото не възпрепятства работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не нарушава оперативната му самостоятелност. 

            Чл.11.  (1) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на техническите правила и изисквания за 

зимното поддържане на пътищата или водят до съществено отклонение от поръчката. 

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

 

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

     Чл.12. Гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на 3 % (…….. 

лв.) лева от стойността на договора за обособената позиция без включен ДДС под 

формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по сметка на Възложителя. 

Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

Чл.13. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 30 работни дни след 

окончателното приемане на извършената работа по настоящия договор, като  



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи лихви за периода, през който гаранцията законно е 

престояла при него. 

 Чл.14. (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа по 1/3 от гаранцията за изпълнение на 

договора  в случай, че: 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява някое от задълженията си по договора и 

Техническата спецификация, както и когато прекъсне или забави изпълнението на 

задълженията си по договора  и Техническата спецификация с 24 часа; 

  2. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 

процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно 

неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване 

пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи 

към усвояване на гаранцията за изпълнение. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го 

лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

            Чл. 15. Действието на този договор се прекратява: 

1. с изтичане на договорения срок; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.  

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа. 

4. по реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки; 

5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на 

обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да 

предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата; 

 Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие 

при: виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; забава изпълнението на 

някое от задълженията му по договора и Техническата спецификация с повече от 24 

часа; не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци; не изпълни точно някое от задълженията си по договора; използва 

подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, 

който е различен от този, посочен в офертата му; бъде обявен в несъстоятелност или 

когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация. В този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с  едномесечно 

писмено предизвестие , без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 

допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 

взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора. 

            Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор с едномесечно 

писмено предизвестие при виновно неизпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

            Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати този договор, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения. 

 

ХI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Чл. 19. (1) При изпълнението предмета на настоящия договор 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ползва следните подизпълнители:  

1. Подизпълнител:………………………………, ЕИК: …….….…………....,  

седалище и адрес на управление:…………………………………………………….., 

тел./факс .........................., представлявано от ………………………..……………  



Вид на работите от предмета на поръчката, които ще извършва: 

………………………………………………………………………..……………………… 

Дял в проценти от стойността на обществената поръчка, съответстващ на тези 

работи: ……% (словом: ………………………………………...……….. процента).  

2. …............................ 

(2) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение, с 

изключение на случаите по 45а, ал. 5 от ЗОП. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от два дни от сключване на 

настоящия договор и предоставя оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен 

срок. 

 

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 20. 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. 21. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да 

бъдат в писмена форма. 

Чл. 22. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на 

друга клауза или на договора като цяло. 

Чл. 23. Страните по договора могат да го изменят или допълват само по взаимно 

споразумение, изразено в писмено форма. 

Чл. 24. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат 

решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно 

споразумение те ще се решат съгласно българското законодателство. 

Чл. 25. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП. 

Чл. 26. 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 

българското гражданско право. 

  

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един 

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Приложение: Техническо предложение, Ценово предложение и Техническа 

спецификация. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

инж. БЮРХАН ИСМАИЛОВ 

Кмет на община Кубрат 

                

Гл. счетоводител: 

Й. Петрова                                      

 

Съгласувал: 

ст. юрисконсулт (Св. Кирилова…………………….) 

 

 



Проект! 

За обособена позиция № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 

 

ДОГОВОР  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 

№ ……../………….2015г. 
 

 Днес, ..................... 2015 г. в гр. Кубрат, между подписаните: 

1. Община Кубрат със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат, ул. „Княз 

Борис І” № 1, представлявано от инж. Бюрхан Исмаилов - Кмет на община Кубрат, 

БУЛСТАТ 000505846, наричана в този договор, за краткост, „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и 

Йонка Петрова – главен счетоводител, от една страна, и 

 

„.........................................”, със седалище и адрес на управление: гр...................., 

ул.“................................”, ЕИК: ..............................., представлявано от 

...................................... ............................................ - ………….….., наричано по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

на основание разпоредбите на чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществени поръчки, се 

сключи настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

извърши дейности по зимно поддържане на уличната мрежа в Община Кубрат през 

зимния сезон 2015/2016 г. по обособена позиция № ………………………., съгласно 

Техническото и Ценовото предложение, неразделна част от договора. 

 

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на дейностите по снегопочистване на 

горепосочените обекти е от датата на сключване на договора до 30.04.2016 г. 

(2) Срокът по предходната алинея може да бъде удължен в случай, че 

климатичните условия след неговото изтичане са неблагоприятни и налагат удължаване 

действието на договора. 

 

IІІ. ЦЕНА 

Чл. 3. (1) Цената за извършване на възложените дейности е в размер до ……. лв. 

без ДДС и …….. лв. с ДДС. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените дейности на 

база на единични цени от Ценово предложение Изпълнителя.  

 (3) За извършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове 

работи, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са отразени в подробните ведомости за 

установяване на количеството извършена работа за съответния период. 

 (4) Цените, посочени в Ценовото предложение, не подлежат на промяна за целия 

срок на договора. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не дължи заплащане за извършени работи, които не са 

съгласувани с Възложителя. 

 

 

ІV.  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответната сума за 

зимно поддържане на уличната мрежа в населеното место – периодично, в срок до 20 

(двадесет) работни дни след представяне от изпълнителя на: 



- подробни ведомости, в които са отбелязани маршрута, по който е извършено 

снегопочистването с час на започване и приключване на операцията;  

- протокол за установяване на действително извършените работи, които 

подлежат на заплащане, по количества от подробните ведомости, остойностени с 

единичните цени от офертата на Изпълнителя,   който се подписва от Изпълнителя и от 

определено от Възложителя лице;  

- фактура от страна на изпълнителя по договора.  

  (2) Плащанията по ал. 1 ще се извършват с платежно нареждане срещу 

представена оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по следната банкова сметка: 

Банка: 

IBAN: 

BIC: 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:  

 1. да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на 

възложената работа; 

 2. да приеме изпълнените работи; 

 3. да участва  при съставяне на двустранните протоколи; 

 4. да предоставя на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата налична информация, отнасяща се 

до предмета на договора; 

 5. да упражнява, чрез свой представител, контрол върху изпълняваните работи, 

предмет на договора; 

 6. да заплаща в договорения срок и при условията на договора дължимите суми на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява цялостен контрол при 

изпълнение на договорените работи и да изисква от Изпълнителя да отстрани в 

определен от Възложителя срок недостатъците при некачествено изпълнение на 

възложената работа. 

 (2) Да отказва плащания при констатиране недостатъци, пропуски, или 

нарушаване технологичните правила до тяхното отстраняване. 

 Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на настоящия договор, в резултат на които 

възникват: 

а) смърт или злополука, на което и да е било физическо лице; 

б) загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие 

изпълнение предмета на договора. 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да извършва договорените дейности по зимното поддържане и 

снегопочистване с грижата на добър стопанин, като организира и координира 

цялостния процес на дейността си в съответствие с: 

а) Ценовото предложение; 

в) действащата нормативна уредба в Република България; 

г) указания, давани от определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, осъществяващо 

контрол върху възложените дейности; 

2. да осигури необходимите му за работа машини, съоръжения и работна ръка, 

включително и при бедствени ситуации; 

3. да предоставя възможност на определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице да 

извършва текущ контрол по изпълнение на възложените работи; 

4. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно 

допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 



5. да осигури безопасни и здравословни условия на труд на работещите, както и 

да осигури необходимата организация за обезопасяване и сигнализиране на обекта през 

време на изпълнението на дейностите по зимното поддържане и снегопочистване, с цел 

предотвратяване на риска за живота и здравето на гражданите; 

6. преди започване на снегопочистването лично да уведомява по  телефон 

и/или емейл лицата посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
         Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

4. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на  

възложените дейности; 

5. да иска приемане на работата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

6. да получи уговореното заплащане при условията и срока, определени 

настоящия договор.  

 

VII. КОНТРОЛ  

            Чл. 10.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по 

изпълнението на този договор, доколкото не възпрепятства работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не нарушава оперативната му самостоятелност. 

            Чл.11.  (2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на техническите правила и изисквания за 

зимното поддържане на пътищата или водят до съществено отклонение от поръчката. 

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

 

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

             Чл. 12. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи 

обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското законодателство. 

             Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 % (пет процента) 

от стойността на договорените, но неизпълнени дейности по снегопочистване, когато 

договорът се прекратява по негова вина. 

             (2) В случая по ал. 1 освен неустойката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото 

да търси обезщетение за вреди, щом те са по-големи от предвидената неустойка, 

съгласно действащото законодателство. 

             (3) Неустойката по ал. 1, по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, може да се 

прихване от средствата по договора.  

 (4)  При некачествено изпълнение на възложената работа, констатирано с 

протокол, съставен от представители на двете страни по договора, Възложителят ще 

упражни правото по чл. 6, ал. 2 от настоящия договор или ще заплати на Изпълнителя 

възнаграждение за извършената работа, намалено с 2 % от общата стойност на 

договора. Протоколът за недостатъци може да бъде съставен само от представители на 

Възложителя, когато Изпълнителя в определения от Възложителя срок не осигури 

представител или последния откаже да го подпише. 

(5) При забавяне в изпълнението на възложената работа, което не е недопустимо 

по смисъла на настоящия договор, констатирано с протокол, съставен от представители 

на двете страни по договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,10 лв./мин. 

(6) Неустойките, санкциите, вредите и пропуснатите доходи по този договор се 

събират съгласно действащото законодателство. 

 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

             Чл. 14. Действието на този договор се прекратява: 

1. с изтичане на договорения срок; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.  



3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа. 

4. по реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки; 

5. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на 

обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да 

предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата; 

 Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие 

при: виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; забава изпълнението на 

някое от задълженията му по договора и Техническата спецификация с повече от 24 

часа; не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци; не изпълни точно някое от задълженията си по договора; използва 

подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, 

който е различен от този, посочен в офертата му; бъде обявен в несъстоятелност или 

когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация. В този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с  едномесечно 

писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 

допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 

взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора. 

            Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор с едномесечно 

писмено предизвестие при виновно неизпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати този договор, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения. 

 

Х. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Чл. 18. (1) При изпълнението предмета на настоящия договор 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ползва следните подизпълнители:  

2. Подизпълнител:………………………………, ЕИК: …….….…………....,  

седалище и адрес на управление:…………………………………………………….., 

тел./факс .........................., представлявано от ………………………..……………  

Вид на работите от предмета на поръчката, които ще извършва: 

………………………………………………………………………..……………………… 

Дял в проценти от стойността на обществената поръчка, съответстващ на тези 

работи: ……% (словом: ………………………………………...……….. процента).  

2. …............................ 

(2) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение, с 

изключение на случаите по 45а, ал. 5 от ЗОП. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от два дни от сключване на 

настоящия договор и предоставя оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен 

срок. 

 

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 19. 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. 20. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да 

бъдат в писмена форма. 



Чл. 21. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на 

друга клауза или на договора като цяло. 

Чл. 22. Страните по договора могат да го изменят или допълват само по взаимно 

споразумение, изразено в писмено форма. 

Чл. 23. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП. 

Чл. 24. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат 

решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно 

споразумение те ще се решат съгласно българското законодателство. 

Чл. 25. 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 

българското гражданско право. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един 

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Приложение: Техническо предложение, Ценово предложение и Техническа 

спецификация. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

   

инж. БЮРХАН ИСМАИЛОВ      

Кмет на Община Кубрат             

 

 

Гл. счетоводител: 

Й. Петрова                                      

 

Съгласувал: 

ст. юрисконсулт (Св. Кирилова…………………….) 

 


