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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

към  публично състезание по ЗОП с предмет:  „Зимно поддържане  и 

снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на 

Община Белоградчик за бюджетната 2020 година” 

 

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

1.ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Настоящата обществена поръчка е с предмет услуга и съгласно чл. 20, ал.2, т.2, във връзка 

с чл.176 от ЗОП ще се възложи, чрез ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за определяне на 

изпълнител на обществената поръчка. 

Навсякъде, където е записано в настоящата документация „Обществена поръчка” и/или 

„Поръчка” и/или „Процедура”, следва да се тълкува като обществена поръчка, която 

се възлага по реда на ЗОП и която ще се възложи, чрез ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 

по смисъла на чл.18, ал.1,т.12 от ЗОП. 

 

1.1. Предмет на поръчката  

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за зимно поддържане  

и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на 

Община Белоградчик за бюджетната 2020 година, което включва извършването на 

следните дейности:  

Дейност № 1: „Зимно поддържане  и снегопочистване на местни общински пътища на 

територията на Община Белоградчик” 

Дейност № 2: „Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр.Белоградчик и 

основни улици в селата на територията на Община Белоградчик” 

Дейност № 3: „Зимно поддържане и снегопочистване по улиците „Цар Иван Срацимир” и 

„Славянска”, като част от републикански път ІІІ-102 Бела-Белоградчик – Долни Лом – 

граница Монтана от км.14+695 до км.15+753 (обща дължина 1,058 км)”. 

 

1.2. Финансиране   

Настоящата обществена поръчка ще се финансира от Републиканския бюджет в рамките 

на отпуснатите финансови средства за поддържане и снегопочистване на общинските 

пътища за експлоатационния сезон 2020/2021 г. и с финансови средства, осигурени от 

Община Белоградчик.  

 

1.3. Място и срок за изпълнение  

Място на изпълнение на поръчката –  територията на община Белоградчик. 

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 12 месеца от датата на сключване на 

договор. 

 

 

 

 



 

 

Срокът на валидност на офертите е 3 (три) месеца от датата на подаване на оферта. 

 

1.4. Разходи за подготовка на офертите 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 

Спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ участниците не могат да предявяват каквито и да било 

претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите 

им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, 

посочени в чл. 39, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са 

за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

1.5. Прогнозна стойност на обществената поръчка 

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е до 104 215,00 (сто и четири 

хиляди двеста и петнадесет) лева без ДДС и/или 125 058,00 (сто двадесет и пет хиляди 

и петдесет и осем)  лева с ДДС, както следва: 

За Дейност № 1: „Зимно поддържане  и снегопочистване на местни общински пътища на 

територията на Община Белоградчик” – в размер на 90 833,33 (деветдесет хиляди 

осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три ст.) лева без ДДС и/или 109 000,00 

(сто и девет хиляди) лева с ДДС; 

За Дейност № 2: „Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр.Белоградчик и 

основни улици в селата на територията на Община Белоградчик” в размер на 12 500,00 

(дванадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС и/или 15 000,00 (петнадесет хиляди) 

лева с ДДС; 

За Дейност  № 3: „Зимно поддържане и снегопочистване по улиците „Цар Иван 

Срацимир” и „Славянска”, като част от републикански път ІІІ-102 Бела-Белоградчик – 

Долни Лом – граница Монтана от км.14+695 до км.15+753 (обща дължина 1,058 км)” в 

размер на 881,67 (осемстотин осемдесет и един лева и шестдесет и седем ст.) лева без 

ДДС и/или 1 058,00 (хиляда петдесет и осем) лева с ДДС. 

Участник, чието ценово предложение надхвърля финансовия ресурс ще бъде отстранен от 

участие в настоящата процедура. 

1.6. Начин на плащане 

Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по 

банков път в лева,  съгласно Ценовото предложение на Изпълнителят, след подписване 

на протокол за приемане на извършените работи и представяне на фактура. 

1.7. Място на изпълнение на обществената поръчка 
Мястото на изпълнение на обществената поръчка е територията на община Белоградчик, 

област Видин. 

 

II. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

2.1.  Дейност №1 - „Зимно поддържане  и снегопочистване на местни общински 

пътища на територията на Община Белоградчик.” - снегопочистване, машинно 

опесъчаване и ръчно опесачаване на общинска пътна мрежа от  55.24 км.  

Дейностите по зимно поддържане се извършват на общински пътища, съгласно 

утвърдения списък на общински пътища, приет с Решение № 236/2007 г. на Министерски 

съвет. 

Дейностите по снегопочистване се извършват с необходимата за това техника, собственост 

и/или наета от изпълнителя. При извършване на снегопочистването следва да се спазват 

нивата на зимно поддържане на пътната настилка - степен ІІІ, ниво Г, съгласно  

 

 

 



 

 

„Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” изготвени от Агенция 

„Пътна инфраструктура”. 

 

2.2. Дейност № 2 – „Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр.Белоградчик 

и основни улици в селата на територията на Община Белоградчик” - 

снегопочистване, машинно опесъчаване, ръчно опесъчаване.  

Дейността по снегопочистване се извършва приоритетно по следните улици - ул. „Княз 

Борис І”, бул. „Съединение”, ул. „Трети март”, ул. „Васил Левски”, ул. „Алеко 

Константинов”, ул. „Христо Смирненски”, ул. „Цар Асен І”. 

Дейността по снегопочистване на всички останали улици в града се извършва при 

натрупване на снежна покривка с дебелина 10 см., съгласно „Технически правила и 

изисквания за поддържане на пътища” изготвени от Агенция „Пътна инфраструктура”;  

Дейността по снегопочистване на основни улици в селата на територията на Община 

Белоградчик се извършва по улици, определени от кметския наместник на съответното 

село при натрупване на снежна покривка с дебелина 10 см. 

 

2.3.Дейност №3 - „Зимно поддържане и снегопочистване по улиците „Цар Иван 

Срацимир” и „Славянска”, като част от републикански път ІІІ-102 Бела-

Белоградчик – Долни Лом – граница Монтана от км.14+695 до км.15+753 (обща 

дължина 1,058 км)” - снегопочистване, машинно опесъчаване, ръчно опесъчаване – 

приоритетно. 

Дейностите по снегопочистване се извършват с необходимата за това техника, собственост  

и/или наета от изпълнителя. При извършване на снегопочистването следва да се спазват 

нивата на зимно поддържане на пътната настилка- степен ІІІ, ниво Г, съгласно 

„Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” изготвени от Агенция 

„Пътна инфраструктура”. 

 

Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка повредите на техническата 

инфраструктура, причинени по негова вина при работа със снегопочистващите 

машини. 
 

 

 


