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СЪДЪРЖАНИЕ: 

НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ 

„СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА” С ПРЕДМЕТ:  

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА 

МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 

2017-2018Г.” 

 

 

1. Раздел І – Обява №С-15/11.10.2017г. 

2.   Раздел ІІ -  Общи условия  

            3.   Раздел ІІІ - Общи правила  и условия за участие  

            4.   Раздел ІV – Критерии за подбор 

            5.   Раздел V –Изисквания към офертата и указания за подготовка й. 

            6.   Раздел VІ - Гаранции 

 

            7.  Раздел VІІ – Отстраняване на участниците 

 

            8. Раздел VІІІ – Сключване на договор 

 

             9. Раздел ІХ - Други указания 

            10. Раздел Х – Методика за определяне на комплексната оценка на офертите 

            11. Раздел ХI – Техническа спецификация 

            12. Раздел ХІI – Образци 

            14. Раздел ХІII – Проект на договор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ  
 

       1. Възложител на настоящата обществената поръчка, възлагана по реда на Глава 

двадесет и шеста от ЗОП е Община Ботевград,  с административен адрес: гр. Ботевград, 

пл. ”Освобождение” № 13, тел. 0723/66608, факс: 0723/66635, e-mail: op@botevgrad.org;  

obsthina@botevgrad.org интернет адрес: http://www.botevgrad.bg 
 

        2.Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 69 990,00 лева без  

ДДС или: 

► Пределна цена на 1км  снегопочистен  път в  двете платна 14,00 лева без  

ДДС 

► Пределна цена на 1 км опесъчен и осолен участък от път в двете платна  

33,00 лева без ДДС 
 

Средствата са осигурени от Министерство на финансите като трансфер за зимно 

поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа.   
 

 

3. Място на изпълнение на поръчката: на територията на Община Ботевград 

 

4.   Срок за изпълнение на обществената поръчка: до 31.03.2018г. 

 5. Критерии за възлагане – „икономически най-изгодна оферта – най-ниска 

цена”. 
 

6. Обособени позиции – няма обособени позиции. 

 

7. Възможност за предоставяне на варианти в офертите. Не се предвижда 

възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците. 

 

8. Срокът на валидност на офертите е съгласно Обявата за обществена 

поръчка. 

 

9. Разяснения по документацията – Всеки участник може писмено да поиска 

от възложителя разяснения по документацията за участие. Исканията за разяснения 

следва да бъдат отправени в писмен вид и могат да бъдат изпращани до 3 дни преди 

изтичане на  срока за получаване на оферти. Възложителят най-късно на следващия 

работен ден публикува разясненията на официалния интернет адрес на Община 

Ботевград www.botevgrad.bg, в раздел „Профила на купувача“: 

http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/c-15-11102017g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-

predmetsnegopochistvane-i-opesachavane-na-obshtinskata-patna-mrezha-na-teritoriyata-na-

obshtina-botevgrad-za-zimniya-period-2017-2018g-135 

 

В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. 

 

10. Начин на плащане:  

Възложителят заплаща на изпълнителя стойността на извършеното както следва: 

 Авансово плащане – в размер на 10 000 лева без ДДС, платими в срок от 10 

работни дни след подписване на договора и след представяне на фактура в оригинал от 

страна на Изпълнителя. Авансовото плащане се приспада от следващите разплащания 

на изпълнените и реално отчетените работи, включени в предмета на поръчката; 

 Междинни плащания – определят се на база единичните цени предложени 

от Изпълнителя, умножени по количествата действително извършени дейности и 

видове работи. Плащането се осъществява в срок до 30 календарни  дни от 

представянето на фактура от страна на Изпълнителя и Протокол за приемане на 
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изпълнените и подлежащи на заплащане видове и количества работи. При всяко 

междинно плащане по договора  се удържа, приспадащата се част от аванса без ДДС за 

съответното междинно плащане. 

11. В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят 

на изискванията на Възложителя, съобразно тази документация, приложенията към нея 

и на законовите изисквания поставени със ЗОП и ППЗОП. 

 

ІІІ. ОБЩИ ПРАВИЛА  И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.  

 

1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени 

в документацията за участие и в публикуваната обява. 

2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

условията, обявени от Възложителя.  

3. Офертата трябва да бъде представена на български език. Ако участникът 

представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на 

български език, а в изрично посочените в ЗОП случаи, преводът трябва да бъде 

официален.  

Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална 

заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с 

оригинала", печат на фирмата и подпис на представляващия участника. 

Всички документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, 

определен в настоящата документация за участие.  

4. Офертата трябва да бъде подписана от законно оторизирания представител на 

участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице 

или лица с нотариално заверено пълномощно.  

В случай на участник  консорциум/обединение – офертата се подписва от 

лицето, посочено за представляващ обединението/консорциума, за което се представя  

документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва 

представляващият. 

5. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се 

носи единствено от участниците. 

6. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и ППЗОП. 

7. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да 

промени, допълни или да оттегли офертата си. 

8. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на 

Глава двадесет и шеста от ЗОП има право да представи само една оферта. 

9. Възложителя ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за 

когото е налице някое от следните обстоятелства: 

9.1. 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; 

9.2. 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; 

9.3. 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; 

9.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

9.5. 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; 

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

*** Основанията по т.9.1, т. 9.2. и т. 9.6 се отнасят за лицата, които представляват 

участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

*** Основанието по т. 9.3 не се прилага, когато: 

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не 

повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 

финансова година. 

 

Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има 

право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго 

образувание, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и посочените в настоящата 

Обява и поставени изисквания на Възложителя.  

Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на 

свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което 

участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 

освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 
 

Участникът подава към офертата си декларации по образец №3 и образец 

№4 на Възложителя, за описаните в т.9 обстоятелства.  

 

10. Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни 

участници в една и съща процедура. 

11. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на 

друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

   
IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР  

Възложителят използва спрямо участниците само критериите за подбор по ЗОП, 

които са необходими за установяване на възможността им да изпълнят поръчката. 

Поставените критерии са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на 

поръчката и се отнасят до: 

 



1. Техническите и професионалните способности. 

     1.1.Участникът следва да разполага със следния екип за изпълнение на 

обществената поръчка: 

- Технически ръководител – 1 брой 

- Оперативен дежурен – 2 брой 

- Шофьори – 13 броя, които да разполагат с валидна правоспособност за управление на 

моторно превозно средство от съответната категория. 

 

Доказва се със:  

Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена 

професионалната компетентност на лицата – попълва се Образец №6. 

 

1.2. Участникът следва да разполага със следното техническо оборудване, 

необходимо за изпълнение на обществената поръчка, а именно: 

- Комбиниран багер - 2 бр.  

- Булдозер - 2 бр.  

- Фадрома – 1 бр. 

- Моторни превозни средства, оборудвани с гребла – 5 бр. 

- Пясъкоразпръсквач - 2 бр.  

- Комбинирани камиони с гребла и пясъкоразпръсквач – 5 бр. 

 

Доказва се с:  

Декларация – списък на техническото оборудване, което ще бъде използвано за 

изпълнение на поръчката – попълва се Образец №7 

 

!!! Ако участникът бъде определен за изпълнител, към момента на  сключване 

на договора за възлагане на обществената поръчка, същият представя застраховки 

”Гражданска отговорност” валидни  минимум до 31.03.2018 година за всяко едно от 

заявените в процедурата моторни превозни средства, както и 

удостоверение за техническа изправност (преминат технически преглед). В случай, че 

срокът на валидност на застраховката/ите или на 

удостоверението/ята за техническа изправност изтича преди края на договора, 

участникът трябва да представи декларация в свободен текст, че ще поднови 

същата/ите със срок на валидност минимум до 31.03.2018г. 

 

  1.3. След като сключи договора за възлагане на услугата, участникът избран за 

изпълнител трябва да разполага със собствена, наета или ползвана на друго правно 

основание материално-техническа база за паркиране и поддържане на 

снегопочистващата техника, и за съхранение на инертните материали, която трябва да 

се намира на територията на община Ботевград, с оглед своевременно изпълнение на 

задълженията по договора за обществена поръчка и по-бърза реакция при силни 

снеговалежи. 

 

Доказва се с:  

Декларация, че в три дневен срок след сключване на договора участникът ще 

представи доказателства за налична собствена, наета или ползвана на друго правно 

основание материално-техническа база за паркиране и поддържане на 

снегопочистващата техника, и за съхранение на инертните материали,  на територията 

на община Ботевград, която има право да ползва най-малко до края на срока на 

договора за изпълнение -  попълва се Образец №8.  



 

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА Й 

1. Общи изисквания към офертата 

Всеки участник представя само една оферта. Офертата се изготвя в съответствие с 

указанията и условията, посочени в обявата, документацията за участие и приложените 

образци. Офертата се представя на хартиен носител в запечатана непрозрачна опаковка 

от участника или от упълномощен от него представител лично, чрез пощенска или 

куриерска служба с препоръчано писмо с обратна разписка в ЦИОГ, партерен етаж, с 

адрес: град Ботевград, пл. „Освобождение” №13. 

Върху опаковката се посочват наименованието на участника, включително участниците 

в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката. 

Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.  

При получаване на Офертата и приемането й върху опаковката се отбелязват поредният 

номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. За 

получените Оферти Възложителя води регистър. 

 

2. Съдържание на офертата 

2.1.Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, 

подписан от участника – Образец №1.   

Списъкът се подписва от представляващия участника (или от лице изрично 

упълномощено с нотариално заверено пълномощно) или представляващия 

обединението/консорциума, съгласно Споразумението за създаване на 

обединение/консорциум или допълнителното споразумение. 

2.2. Оферта – Образец №2 

Документът се подписва от представляващия участника или от лице изрично 

упълномощено с нотариално заверено пълномощно 

2.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата– 

когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия 

участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов 

представител. 

Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 

подпише офертата и да представлява участника в настоящата процедура. 

2.4. При участник обединение - копие на договора за обединение, подписан 

от лицата в обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което 

представлява обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в 

което се посочва представляващия; 

2.5. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по 

чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №3 

Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.  

2.6. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата чл. 

54, ал.1, т. 3-5 от ЗОП – Образец № 4; 

Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява 

участника в случаите, когато участникът се представлява от повече от едно лице. 

2.7.  Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълва се 



Образец №5 от всеки от подизпълнителите. 

Документът се подписва от представляващия/ите подизпълнителя/ите или от 

лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно. 

 2.8. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с посочване на 

професионалната компетентност на лицата – Образец №6 

2.9. Декларация – списък на техническото оборудване, което ще бъде 

използвано за изпълнение на поръчката – Образец №7 

2.10. Декларация за осигуряване на собствена, наета или позвана на друго 

правно основание  материално-техническа база на територията на община Ботевград – 

Образец №8 

2.11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици – Образец №9; 

2.12. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

– Образец № 10; 

2.13. Техническо предложение – Образец №11; 
2.14. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – Образец №12. 

 

3. Отваряне на офертите 

Отварянето на офертите ще се извърши в зала №15 в сградата на общинската 

администрация Ботевград, находяща се в град Ботевград, пл. „Освобождение” №13 в 

посочената дата и час в обявата. 

Възложителят със Заповед назначава комисия, която да разгледа и оцени 

получените оферти. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и 

обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват 

представляващите участника или техни упълномощени представители. 

 

VІ. ГАРАНЦИИ 

1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора  

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договорa е в размер на 3 % от 

общата прогнозна стойност без ДДС. 

Гаранцията за изпълнение може да бъде под формата на парична сума, банкова 

гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.  

Когато Участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение под формата на 

парична сума, това следва да стане по следната банкова сметка: 

 

            IBAN: BG58 FINV 91503304348314 

            BIC: FINVBGSF  

            при Първа инвестиционна банка,  клон Враца, офис Ботевград 

 

Когато Участникът 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 Ботевград и че е валидна за срока на изпълнение на договора. 

 



2. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение 

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал.9 от ЗОП условията и сроковете за задържане 

или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на 

обществена поръчка. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва 

преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. 

 

 VІІ. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ 

 

От участие в процедурата се отстранява участник в следните случаи: 

1. Когато за участникът са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и 7 от 

ЗОП. 

2. Когато участникът е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия в тази документация, или не се е съобразил с 

изготвените от Възложителя образци, или не са спазени указанията за изготвянето 

им. 

3. Участници, които са свързани лица 

         4. Участник предложил цена, за който и да било компонент над пределните, 

определени от Възложителя, се отстранява от процедурата. 

 

 VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка по реда на Глава 

двадесет и шеста чрез събиране на оферти с обява с определения изпълнител в 30-

дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. Възложителят е длъжен да 

сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен 

с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за 

изпълнител. 

 

2. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за 

изпълнител, който:  

 -преди подписването на договора не представи документи съгласно изискването 

на чл.67, ал.6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, и за третите 

лица, ако има такива. 

- не представи документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 3% от 

стойността на договора.  

         - не представи застраховки „Гражданска отговорност” валидни минимум до 

31.03.2018 година за всяко едно от заявените в процедурата моторни превозни средства, 

както и удостоверения за техническа изправност (преминат технически преглед). В 

случай, че срокът на валидност на застраховката/ите или на 

удостоверението/ята за техническа изправност изтича преди края на договора, 

участникът трябва да представи декларация в свободен текст, че ще поднови 

същата/ите със срок на валидност минимум до 31.03.2018г. 

 

ІХ.  ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 

За въпроси, свързани с провеждането на обществената поръчка и подготовката 

на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията и в обявата, се 
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прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му. 

 

 

Х. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ 

Оценката на офертите ще се извърши съгласно критерии за възлагане – 

икономически  най-изгодната оферта по критерий за възлагане най-ниска цена. 

Предлаганата от участника обща цена се формира като сбор от предложените от 

участника цени по всички дейности /снегопочистване и опесъчаване/ посочени по-долу, 

които имат определена тежест при оценката. Посочените цени трябва да са без включен 

ДДС.  Всяка една от посочените във формулата за оценка дейности формира точки, 

съгласно които се оценява предложението.  

 

На първо място се класира участникът, получил най-голям брой точки  

 

КО = Ц1х0,70 + Ц2х0,30 

 

Където: 

КО - общ брой точки, който се формира от сбора на всички дейности 

/снегопочистване и опесъчаване/ със съответните техни тежести.  

Ц1 – Предлагана от участника цена за снегопочистване на километър в лева без 

ДДС на почистен пътен участък. 

 

Ц1 се изчислява по формулата Ц1мин./Ц1уч. х 100. По този показател, 

участникът може да получи максимум 100 точки 

 Видно от посочената по-горе формула тежестта на този компонент в общата 

оценка е 70%.  

 

Ц2 - Предлагана от участника цена за опесъчаване и осоляване на километър в 

лева без ДДС на опесъчен и осолен пътен участък 

 

Ц2 се изчислява по формулата Ц2мин./Ц2уч. х 100. По този показател, 

участникът може да получи максимум 100 точки 

 

 Видно от посочената по-горе формула тежестта на този компонент в общата 

оценка е 30%.  

 

ВАЖНО: 

Всеки от участниците е длъжен да предложи цена по всеки един от посочените 

компоненти, участващи във формулата за оценка.  

Участник предложил цена, за който и да било компонент над пределните, 

определени от Възложителя по-горе, се отстранява от участие в обществената 

поръчка. 

 

 

ХI. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ    

1.Обща характеристика и обхват на обществената поръчка  



Предвижда се зимно почистване и поддържане на общински пътища на територията на 

община Ботевград. Обществената поръчка включва зимно поддържане - 

снегопочистване и опесъчаване на 11 пътища с обща дължина от 60 км. пътна мрежа.  

 

2. Срок и място за изпълнение 

2.1. Срок за изпълнение на снегопочистването и поддържането – до 31 март 2018г. 

 

2.2. Място за изпълнение:  

„Снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на 

Община Ботевград за зимния период 2017г.- 2018г.”, обхваща следните общински 

пътища: 

     - Път SFO 1041 Новачене – Гурково- местност ”Бабина” – 7 км. 

     - Път SFO 3055 Литаково - Гурково – 3 км.   

     - Път SFO 3053 Радотина – Краево – 4 км. 

     - Път SFO 3054 Ръждавец – Липница – 7 км. 

     - Път SFO 3057 Липница –Дилковци, разклон ТСИ, мах. «Креща», мах. «Дилковци» 

до път SFO 3054 – 5 км. 

     - Път SFO 3056 Липница – Елов дол и връзка с път SFO 2046 – 7 км. 

     - Път Боженица – м. „Урвишка поляна” – 3,5 км. 

     - Път SFO 2046 Боженица – Курново – 5,5 км. 

     - Път SFO 1042 Скравена – манастир Св.Николай – 2 км. 

     - Път SFO 1093 Новачене – Ръждавец – Боженица – 12 км. 

     - Път SFO 2044 Рашково – Краево – 4 км. 

 

3. Изисквания към участниците  
Зимното поддържане на общинската пътна мрежа включва комплекс от 

мероприятия, насочени към премахване или ограничаване на неблагоприятното 

влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период.  

То се изразява в снегозащита на пътища, събиране и предаване на информация 

за състоянието на пътната мрежа, снегопочистване и разпръскване на минерални 

материали – опесъчаване. 

При продължителни и обилни снеговалежи,  свързани  с навявания, 

провеждането на мероприятията е непрекъснато почистване с цел недопускане 

затваряне на пътната мрежа.  

Снегопочистването ще се извършва предимно с МПС, снабдени със 

сигнализация за работа при лоши метеорологични условия . Не се допуска стесняване 

на пътното платно.  

Опесъчаването се извършва приоритетно в зависимост от степента и нивото на 

зимно поддържане на пътя.  

Започването на дейността по снегопочистване се съгласува предварително с 

Възложителя. 

Необходимостта от третиране и съответния начин на третиране на пътя – чрез 

опесъчаване, се съгласува предварително с Възложителя. 

Изпълнителя е длъжен да предприеме всички необходими действия за 

осигуряване на безопасни условия на движение, както и опазване на пътищата и 

пътните принадлежности и осигуряване нормална проходимост по поддържаната  

общинска пътна мрежа. 

           Всеки участник следва да разполага със съответния машинен парк и  

техническото оборудване, необходими за извършване на услугата като: фадрома, 

булдозер, тежки и леки трактори с гребла, песоразпръсквач.  



    По своето местоположение една част от изброените пътища са в равнинен терен, 

а по-голяма част  в планински. Същото трябва да се има предвид при формиране на 

цените. 

      Изпълнението на този вид дейност цели поддържане на непрекъсната  

проходимост  и безопасно движение  на моторни превозни средства  при зимни условия 

в района на общината. 

      При започване на снеговалеж, изпълнителят следва незабавно да започне  

снегопочистване, независимо в кой  от часовете на денонощието ще се случи. 

      Ако снеговалежът  е обилен, дейността се изпълнява до постигане на нормални 

условия  на проходимост. 

      Опесъчаването и осоляването се извършва само, когато е наложително и само на 

заледени участъци.  

       При  всяко снегопочистване  и опесъчаване, изпълнителят  на обществената 

поръчка  трябва да уведомява кмета или кметския наместник на съответното кметство, 

на територията на което се намира поддържания участък от пътната мрежа, като 

изготвят съвместно справка  на извършената дейност. Справката се изготвя 

ежеседмично и се представя на Възложителя. 

        Изпълнението на поръчката не трябва да предизвиква вредни въздействия върху 

околната среда, нарушаване целостта на пътната настилка, нарушаване графика на 

обществения транспорт. 

            

Дейността да се изпълнява  при спазване на всички нормативни изисквания и 

опазване  на околната среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за 

защита на личните данни. 

 

 


