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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ И 

СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ ДО РЕГИОНАЛНО 

ДЕПО ЗА ТБО, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ. СЪБИРАНЕ И 

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЗИРАНАТА 

СИСТЕМА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА 

ОТПАДЪЦИ - РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ 

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

Предметът на обществената поръчка, възлагана чрез настоящата открита 

процедура, е „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване, транспортиране до регионално депо за ТБО, 

поддържане на зелени площи. Събиране и транспортиране на зелени отпадъци от 

организираната система на община Елена до регионално депо за отпадъци - 

регионална система за управление на отпадъците - Велико Търново“. 

Съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на 

общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се 

обслужва от лица по чл. 35 от ЗУО, на които е предоставено право да извършват дейности 

по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане. 

В предмета на обществената поръчка се включва и: 

• доставка и разполагане на необходимия брой съдове за целите на дейностите по 

събиране на отпадъците; 

• подобряване и оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на 

битовите отпадъци, поддържане и почистване с цел осигуряване висока степен на 

ефективност в съотношението качество/цена; 

• осъществяване на комуникация и информационен обмен между общината, 

изпълнителя на обществената поръчка и гражданите за качеството на услугите с цел 

подобряването им в обхвата на дейностите, предмет на настоящата поръчка. 

2. ЦЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

Съобразно отговорността на възложителя за правилното прогнозиране, планиране, 

провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки, в 

качеството си на такъв Кметът на Община Елена отчита необходимостта от провеждане на 

процедура по избор на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Сметосъбиране 

и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, 

транспортиране до регионално депо за ТБО, поддържане на зелени площи. Събиране 

и транспортиране на зелени отпадъци от организираната система на община Елена 

до регионално депо за отпадъци - регионална система за управление на отпадъците - 

Велико Търново“. 

Обществена поръчка с такъв предмет е включена в Графика за възлагане на 

обществени поръчки, утвърден от възложителя за 2018 г., което определя по-нататъшния 

ред на възлагане. 

Предвид изложеното и съобразно изискванията на чл. 21 от ЗОП, то определяща за 

реда на възлагане на обществена поръчка е нейната прогнозна стойност. В конкретния 

случай, прогнозната стойност на обществената поръчка, попада в стойностните прагове на 

чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП. 
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От друга страна, мотивът за избора на вида процедура се обосновава от факта, че 

поради естеството на конкретната обществена поръчка, в т.ч. възможността достатъчно 

точно да се определят техническата спецификация, не са налице условията за провеждане 

на ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог или 

някоя от процедурите на договаряне - без обявление или пряко, то безспорно са налице 

възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в ЗОП 

за процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. 

Провеждането на избраният вид процедура - „открита процедура“ осигурява 

максимална публичност, защитава обществения интерес и едновременно с това има за цел 

да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в 

процедурата. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура „открита процедура” 

гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, 

респ. прозрачността при разходването на финансовите средства, каквато несъмнено е една 

от водещите цели на при прилагането на ЗОП от страна на възложителя на обществената 

поръчка и едновременно с това законосъобразното и целесъобразно разходване на 

средства. 

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ: 

Община Елена се състои от 43 селищни единици, които се обслужват от системата 

на организираното сметосъбиране. 

Населението на общината е разпределено, както следва: 

№ по ред Населено място Жители 

1 Майско 1344 

2 Константин 1153 

3 Беброво 309 

4 Баевци 4 

5 Шишковци  

6 Гърдевци 14 

7 Средни колиби 17 

8 Раевци 8 

9 Шилковци 5 

10 Донковци 9 

11 Вързилковци 8 

12 Бръчковци  
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13 Яковци 34 

14 Вълчевци 11 

15 Титевци 3 

16 Марафелци 7 

17 Блъсковци 6 

18 Търкашени 3 

19 Багалевци 1 

20 Тодювци 45 

21 Каменари 220 

22 Костел 35 

23 Чакали 59 

24 Палици 90 

25 Дрента 41 

26 Буйновци 52 

27 Мийковци 25 

28 Бойковци 41 

29 Хъневци 3 
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Угорялковци 
19 

31 Илаков рът 68 

32 Велковци 6 

33 Лазарци 19 

34 Майтанеци  

35 Неювци  

36 Руховци 93 

37 Марян 80 
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38 Д. Марян 2 

39 Килъжевци  

40 Разпоповци  

41 Недешковци  

42 Боевци  

43 Елена 5931 

Общо към м. март 2018 г.: 9765 

 

4. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ НА ОФЕРТИТЕ: 

Не се предвижда възможност за представяне на варианти на оферти. 

5. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.12.2019 г., считано от датата на 

сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка. 

6. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: 

Плащането се извършва по банков път по сметка на изпълнителя и условията на 

договора. Средствата са от бюджета на Община Елена. 

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: 

                   Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 300 000 лева (триста 

хиляди лева) без включен ДДС и 360 000 лева (триста и шестдесет хиляди лева) с включен 

ДДС, формирана както следва: 

            - За 2018 г. - прогнозна стойност в размер на 100 000.00 лв. без ДДС / 120 000.00 лв. с 

ДДС; 

            - За 2019 г. - прогнозна стойност в размер на 200 000.00 лв. без ДДС / 240 000.00 лв. с 

ДДС. 

В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 

поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. 

8. ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В СМЕТОСЪБИРАНЕТО И 

СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО: 

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване са свързани с битовите отпадъци, 

генерирани на територията на Община Елена. 

8.1. Разполагане на съдовете за битови отпадъци. 

            При използване на съществуващите съдове за битови отпадъци от изпълнителя, 

същият запазва месторазположението им към момента на сключване на договора.                               

Всякакви други промени в местоположението на съдовете, включително увеличаване или 

намаляване броя на същите, става след предварително съгласуване с възложителя. 
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8.2. Допустими технически операции по събиране и транспортиране на битови 

отпадъци. 

• При претоварването на битови отпадъци от кофи тип „Мева” с обем 110 л. в 

сметоизвозващите автомобили, изпълнителят извършва: 

- Изнасяне на съдовете до сметоизвозващия автомобил. 

- Закачване, изсипване и откачане на кофата от сметоизвозващия автомобил. 

- Връщане на кофата до старото място. 

- Почистване на площадката около съда и падналите отпадъци при 

товароразтоварните операции. 

- Разтоварване на отпадъците при спазване указанията за експлоатация на 

Регионалната система за управление на отпадъците /РСУО/ - Велико Търново. 

- Периодично обеззаразяване - дезинфекция на съдовете по заявка от 

възложителя 3 пъти през периода април - ноември, като дейността се извършва със 

обеззаразяващ разтвор, съгласно изискванията на Регионалната здравна инспекция. 

• При претоварването на битови отпадъци от пластмасови кофи с обем 120 л. в 

сметоизвозващите автомобили, изпълнителят извършва: 

- Изнасяне на съдовете до сметоизвозващия автомобил. 

Закачване, изсипване и откачане на кофата от сметоизвозващия автомобил. 

- Връщане на кофата до старото място. 

- Почистване на площадката около съда и падналите отпадъци при 

товароразтоварните операции. 

- Разтоварване на отпадъците при спазване указанията за експлоатация на 

Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) - Велико Търново. 

- Периодично обеззаразяване - дезинфекция на съдовете по заявка от 

възложителя 3 пъти през периода април - ноември, като дейността се извършва със 

обеззаразяващ разтвор, съгласно изискванията на Регионалната здравна инспекция. 

• При претоварването на битови отпадъци от пластмасови кофи с обем 240 л. в 

сметоизвозващите автомобили, изпълнителят извършва: 

- Изнасяне на съдовете до сметоизвозващия автомобил. 

- Закачване, изсипване и откачане на кофата от сметоизвозващия автомобил. 

- Връщане на кофата до старото място. 

- Почистване на площадката около съда и падналите отпадъци при 

товароразтоварните операции. 

- Разтоварване на отпадъците при спазване указанията за експлоатация на 

Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) - Велико Търново. 

- Периодично обеззаразяване - дезинфекция на съдовете по заявка от 

възложителя 3 пъти през периода април - ноември, като дейността се извършва със 

обеззаразяващ разтвор, съгласно изискванията на Регионалната здравна инспекция. 

• При претоварването на контейнери тип „Бобър” с обем 1100 л.: 

- Изнасяне на контейнера до сметоизвозващия автомобил. 

- Закачане, изсипване и откачане на контейнера от автомобила. 

- Връщане на контейнера до старото място. 
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- Почистване на района около контейнерите и падналите отпадъци при 

товароразтоварните операции. 

- Разтоварване на отпадъците при спазване указанията за експлоатация на 

Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) - Велико Търново. 

- Периодично обеззаразяване - дезинфекция на съдовете по заявка от 

възложителя 3 пъти през периода април - ноември, като дейността се извършва със 

обеззаразяващ разтвор, съгласно изискванията на Регионалната здравна инспекция. 

• При претоварването на пластмасови контейнери с обем 1100 л., предназначени 

за разделно събиране на зелени отпадъци: 

- Изнасяне на контейнера до сметоизвозващия автомобил. 

- Закачане, изсипване и откачане на контейнера от автомобила. 

- Връщане на контейнера до старото място. 

- Почистване на района около контейнерите и падналите отпадъци при 

товароразтоварните операции. 

- Разтоварване на отпадъците при спазване указанията за експлоатация на 

Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) - Велико Търново. 

- Периодично обеззаразяване - дезинфекция на съдовете по заявка от 

възложителя 3 пъти през периода април - ноември, като дейността се извършва със 

обеззаразяващ разтвор, съгласно изискванията на Регионалната здравна 

инспекция. 

• При събиране и транспортиране на изхвърлени едро габаритни отпадъци (ЕГО), 

изпълнителят извършва: 

- Ръчно или механизирано товарене - събиране и товарене с машина на големи 

камари отпадъци, неподходящи за ръчно натоварване в границите на гр. Елена и 

биоразградими отпадъци от парковете и от градините на селата, които ще се събират на 

определени за целта временни площадки, като за селата дейността ще се изпълнява по 

заявка на възложителя; 

- Транспортиране на отпадъците с превоз до Регионалната система за управление 

на отпадъците (РСУО) - Велико Търново. 

• При почистване на локални замърсявания изпълнителят извършва: 

- Механизирано товарене - събиране и товарене с машина на големи камари 

отпадъци, неподходящи за ръчно натоварване по поляни и площади в границите на 

населено място и около основните входове към населеното място. 

- Транспортиране на отпадъците с превоз до Регионалната система за управление 

на отпадъците (РСУО) - Велико Търново. 

• При почистване на улици, платна, паркове, площади и други територии 

предназначени за обществено ползване - Почистват се участъци от пътя, отпадък 

оставен непосредствено по уличните платна, тротоари, площади и други места за 

обществено ползване (наноси, пясък, пръст, шума и саморасли треви и храсти), както и 

градински отпадъци, появяващи се сезонно от обществените места (градини, паркове и 

други зелени площи) и сгурия, оставена в близост до съдовете за битови отпадъци 

(появяваща се сезонно през отоплителния период). Изпълнителят извършва: 
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- Измитане и събиране на купчини на сметта от тротоарните платна и участъците 

от уличните платна, които се намират в близост до бордюрите. 

- Оборка на зелените площи разположени в тротоарните платна и в близост до 

тях. 

- Почистване на съществуващите улични кошчета на територията на гр. Елена. 

- Натоварване на събраната улична смет на транспорт и извозване до 

Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) - Велико Търново. 

- Натоварване на отпадъците, събрани от лицата, работещи по програми за 

временна заетост, на транспорт и извозването им до Регионалната система за управление 

на отпадъците (РСУО) - Велико Търново. 

• По заявка от страна на възложителя ще се извършва машинно метене и миене на 

улиците от централната градска част на гр. Елена. 

8.3. Недопустими методи на почистване. 

• Недопустими са всички методи на почистване, които нарушават безопасността 

на работата, увреждат чужда собственост или са неудобни за гражданите. 

Изпълнителят е длъжен да предпазва от повреди всички съществуващи 

комуникации (електропреносни мрежи, въздушни кабели и проводи), както и всички 

благоустройствени съоръжения, настилки по улиците, тротоари, огради, бордюри, сгради 

(обществени или частна собственост), елементи на вертикалната пътна маркировка и др. 

разположени в границите на почистваните улици и в близост до тях. 

8.4. Безопасност на движението. 

• При извършване на услугата по събиране и извозване на битови отпадъци, 

изпълнителят използва всички приемливи и достъпни методи на действие, за да намали до 

крайна степен безпокойството или неудобството, което може да причини на трафика и 

пешеходците. 

• Изпълнителят не позволява на нито едно ползвано от него превозно средство да 

превозва товар с тегло над позволеното, както и да разпилява превозваните битови 

отпадъци. 

8.5. Празници и други общоградски прояви. 

• Изпълнителят гарантира осигуряването на услуга по извозване на битови 

отпадъци (БО) по време на официални празници в случай, че същото се възложи писмено 

от възложителя на изпълнителя в срок от 3 работни дни преди проявата. 

• По заявка на възложителя, изпълнителят почиства допълнително улици, паркове 

и територии, които не са включени в документация по възлагане на обществената 

поръчка, когато това се налага във връзка с предстоящи или приключили обществени 

мероприятия, масови прояви, национални или местни празници, както и при други 

мероприятия с временен характер, състоящи се в гр. Елена, като предоставя допълнително 

съдове за битови отпадъци преди различни прояви и ги обслужва за периода на 

действието им. 

След приключване на проявата, съдовете за битови отпадъци трябва да бъдат 

вдигнати, освен ако възложителя не е разпоредил писмено друго. В такива случаи 

изпълнителят ще бъде уведомяван предварително. Тези услуги ще се заплащат като 
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останалите услуги по договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка. 

8.6. Паркиране. 

• Около местата на които се разполагат някои контейнери, се паркират коли и това 

затруднява извозването на битови отпадъци. Въпреки това се очаква, че изпълнителят ще 

положи усилия да извози съда, когато това е необходимо. В тези случаи не се предвижда 

допълнително заплащане. 

8.7. График. 

Изпълнителят представя предварително на възложителя график за извозване на 

съдовете за смет по отделните населени места на територията на общината за всеки месец, 

съгласно ежегодна заповед на Кмета на Община Елена. 

9. ВИД НА ОТПАДЪЦИТЕ, КОИТО СЕ ОБСЛУЖВАТ, ВКЛЮЧЕНИ В 

ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

9.1. „Битови отпадъци” са „отпадъци от домакинствата” и „подобни на 

отпадъците от домакинствата”. 

Към битовите отпадъци се приравняват и: 

- „Биоотпадъци” са биоразградими отпадъци от парковете и градините, 

хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за 

обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на 

хранително-вкусовата промишленост; 

- „Сгурия и пепел от домакинствата”, които се генерират сезонно (през 

отоплителния период); 

- „Строителни и едрогабаритни отпадъци”, които се генерират при извършване на 

строителни и ремонтни дейности от физически и юридически лица. 

9.2. Събиране и транспортиране на едро габаритни отпадъци (ЕГО), 

биоразградими отпадъци от парковете и градините от селата, и съдове за „Сгурия и 

пепел от домакинствата” за гр. Елена. 

Изпълнителят извършва дейността по събиране и транспортиране на ЕГО и съдове 

за „Сгурия и пепел от домакинствата”, които се образуват в границите на гр. Елена. 

Отпадъците от сгурия и пепел от домакинствата, които се генерират сезонно (през 

отоплителния период от октомври до март)., ще се извозват веднъж седмично. 

Изпълнителят извършва дейността по събиране и транспортиране на ЕГО и 

биоразградими отпадъци от парковете и от градините на селата, които ще се събират на 

определени за целта временни площадки, като за селата дейността ще се изпълнява по 

заявка на възложителя. 

Изпълнителят разработва съвместно с възложителя график за събиране на ЕГО 

след възлагане от възложителя, в зависимост от осигуреното финансиране, като това 

възлагане е в предмета на настоящата обществена поръчка. 

9.3. Събиране и транспортиране на зелени отпадъци от пластмасовите 

контейнери за гр. Елена. 

Изпълнителят извършва дейността по събиране и транспортиране на зелени 

отпадъци от пластмасовите контейнери за гр. Елена, които се генерират сезонно и ще се 
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извозват веднъж седмично. 

Изпълнителят разработва съвместно с възложителя график за събиране на зелените 

отпадъци, в зависимост от сезона и количеството генериран отпадък, като това възлагане 

е в предмета на настоящата обществена поръчка. 

9.4. Събиране и транспортиране на строителни отпадъци, които се генерират 

при извършване на строителни и ремонтни дейности от физически и юридически 

лица. 

Изпълнителят извършва дейността по събиране и транспортиране на строителни 

отпадъци, като предоставя съдове при поискване от граждани и фирми, срещу заплащане 

от тях на услугата и извозването им до регламентирано за целта депо. Възложителят не 

дължи допълнително заплащане за извършването на тази услуга. 

9.5. Събиране и транспортиране на уличните кошчета 

Изпълнителят събира и транспортира отпадъците от съществуващите улични 

кошчета на територията на гр. Елена. 

Уличните кошчета се събират три пъти седмично през летния период и един път 

седмично през зимния период, като тази дейност е включена в предмета на настоящата 

обществена поръчка. 

9.6. Събиране и извозване на отпадъци от локални замърсявания. 

За нерегламентирано изхвърлени отпадъци се считат отпадъците, изхвърлени извън 

определените за целта места. 

Изпълнителят докладва всеки месец на възложителя за местоположението на 

всички нерегламентирано изхвърлени отпадъци, които той идентифицира по време на 

изпълнението на услугите, както и вида им и техния приблизителен обем. След проверка 

от страна на възложителя, той може да възложи на изпълнителя да отстрани такива 

замърсявания, при осигурено финансиране. 

9.7. Събиране и транспортиране на отпадъци при извънредни ситуации. 

Възложителят може да поиска от изпълнителя да предприеме действия по събиране 

и транспортиране на битови отпадъци от организирано събитие, мероприятие или при 

извънредна ситуация, по заявка в рамките на договора. 

При празници и други общоградски прояви, изпълнителят гарантира осигуряването 

на услуга по извозване на битови отпадъци по време на официални празници в случай, че 

същото се възложи писмено от възложителя на изпълнителя в срок от 3 работни дни преди 

проявата. 

По заявка на възложителя, изпълнителят почиства допълнително улици, паркове и 

територии, които не са включени в документацията за обществената поръчка, когато това 

се налага във връзка с предстоящи или приключили обществени мероприятия, масови 

прояви, национални или местни празници, както и при други мероприятия с временен 

характер, състоящи се в гр. Елена да предоставя допълнително съдове за битови отпадъци 

(БО) преди различни прояви и да ги обслужва за периода на действието им. След 

приключване на проявата, съдовете за битови отпадъци (БО) трябва да бъдат вдигнати, 

освен ако възложителя не е разпоредил писмено друго. В такива случаи изпълнителят ще 

бъде уведомяван предварително като това възлагане е в предмета на настоящата 

обществена поръчка и се заплаща към месечната сметка. 
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10. СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ 

ОТПАДЪЦИ (БО).

1. Основното изискване към участниците в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка за сметосъбирането и сметоизвозването е свързано с предложение 

за ефективна организация за събиране и извозване на отпадъците до Регионалната система 

за управление на отпадъците (РСУО) - Велико Търново. 

2. Битовите отпадъци се събират в контейнери „Бобър” с обем 1100 л., кофи тип 

„Мева” 110 л., пластмасови кофи с обем 120 л., пластмасови кофи с обем 240 л. и 

пластмасови контейнери с обем 1100 л предназначени за разделно събиране на зелени 

отпадъци, както следва: 

           Видът и броят на съдовете за битови отпадъци, които се обслужват на територията 

на град Елена, са както следва: 

           - 83 бр. съдове тип „Бобър” с обем 1,1 куб.м.; 

           - 882 бр. съдове тип кофа с обем 0,24 куб.м.; 

 Видът и броят на съдовете за битови отпадъци, които се обслужват на 

територията на останалите населени места в община Елена, са както следва: 

          - 88 бр. съдове тип „Бобър” с обем 1,1 куб.м.; 

          -502 бр. съдове тип кофа с обем 0,11 куб.м.; 

         - 51 бр. съдове тип кофа с обем 0,120 куб.м; 

          - 616 бр. съдове тип кофа с обем 0,24 куб.м.; 

Таблица № 1 

№ по 

ред 

Населено място 
Налични съдове за смет 

 

 0.11 0.120 0.24 1.1 

1 Майско 40  75 10 

2 Константин 35  65 11 

3 Беброво 26  45 8 

4 Баевци 8  10 2 

5 Шишковци    2 

6 Гърдевци 8  15 4 

7 Средни колиби 15  25 3 

8 Раевци 5  20 3 

9 Шилковци 3  8 1 
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10 Донковци 5  11 1 

11 Вързилковци 3  7 1 

12 Бръчковци 4  5 1 

13 Яковци 8  17 3 

14 Вълчевци 4  7 1 

15 Титевци 4 5 8  

16 Марафелци 6 5 7  

17 Блъсковци 5 5 11  

18 Търкашени 7 6 10  

19 Багалевци 10  5 2 

20 Тодювци 19  12 1 

21 Каменари 20  30 3 

22 Костел 31  25 2 

23 Чакали 25 10 15 1 

24 Палици 20  28 3 

25 Дрента 39  15 2 

26 Буйновци 10 10 25 2 

27 Мийковци 12  5 5 

28 Бойковци 11  12 2 

29 Хъневци 10  5 1 

 

30 

 

Угорялковци 

17  1  

31 Илаков рът 15 5 8 3 

32 Велковци   5  

33 Лазарци   5  

34 Майтанеци   9  

35 Неювци   6 1 

36 Руховци 35  25 4 

37 Марян 22  19 3 

38 Д.Марян    1 

39 Килъжевци 10  6  

40 Разпоповци 10  5  

41 Недешковци   3  

42 Боевци   1 1 

 

 Общо в нас. места 502 51 616 88 

43 Елена     

 ул. ”Кършовска”   26 3 

 „Калето”   11 2 

 ”Балкан”   7  

 ул. „Г. Домбровски”   15  

 ул. ,,Робовска”   35 3 

 ул.  ”Малина”   12 3 
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 ул. ”Спортист”   11  

 ул. ”Хаджи Димитър” 

 

  10  

 ул. ”Цьрковна”   12 2 

 ул. ”Самуилец”   8  

 ул. ”В. Завера”   14 4 

 ул. ”Кокиче” 

 

  5  

 ул. ”Й. Йосиф Брадати”   54 3 

 ул. ”Ил. Макариополски”   25 3 

 ул. ”д-р Момчилов”   8  

 ул.”Ст. Михайловски”   38 6 

 ул. ”Възрожденска”   6 2 

 ул. ”Чучур”   6 6 

 ул. ”П. Ю. Тодоров”   22 3 

 ул. ”Н. Бозвели”   8  

 ул. ”Чумерна”   17  

 ул. ”3ти март”   15 1 

 ул. ”Крайбрежна”   22 6 

 ул.“Иван Кирилов“   5 3 

 ул. ”Ив. Момчилов”   75 17 

 ул. ”Х. Й. Брадата”   59 2 

 ул. ”д-р Й. Брадел”   4 1 

 ул. ”П. Хилендарски”   6 1 

 ул. ”Свобода”   7  

 ул. ”Здравец”   12  

 ул. „Ем.Станев”   15 2 

 ул. ”Арх. Миланов”   12 1 

 ул. ”Дойно Граматик”   7  

 ул. „Костовска”   19  

 ул. „Опълченска”   9  

 ул. „Чуката”   12  

 ул.  „Орловска”   8  

 ул. „Оборище”   11 3 

 ул. ”8 ми март”   9  

 ул. „Мир”   8 2 

 ул. „Теменуга”   7  

 ул. „Синчец”   3  

 ул. „Васил Левски”   95  

 ул. „Шипка”   5  

 ул. „Ст.Планина”   18 1 

 ул.  „Н. П. Константинов   8  
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 ул. „Теодор Теодоров”   12 1 

 ул. „Раковска”   6 1 

 ул. ”Панайот Хитов”   6  

 ул. „Чукани“ 2  12 1 

 ул. „Усоето“   8  

 ул. „Пърчевци“ 4  10  

 ул. „Милковци“   2  

 ул. „Казаци“   3  

 ул. „Болерци“   8  

 ул. „Синджирци“ 10  8  

 ул.“Острец”   5  

 Общо за гр. Елена:   882 83 

Общо за гр. Елена и нас. места 502 51 1498 171 

Към настоящия момент, от посочените налични съдове за смет, които собственост 

на досегашния изпълнител на обществената поръчка, са както следва: 

• пластмасови кофи 240 л. - 50 бр. 

• пластмасови кофи 120 л. - 51 бр. 

 

Наличните съдове за смет, които са собственост на Община Елена са както следва: 

• контейнери тип „Бобър” 1100 л. - 171 бр. 

• пластмасови кофи 240 л. - 1448 бр., 

• кофи тип „Мева” 110 л. - 502 бр. 

• пластмасови контейнери с обем 1100 л. - 20 бр. 

3. Честотата на извозване е както следва: 

Таблица 2 

            - Площад „Христо Ботев”  

            - Площад „Иларион Макариополски”  

            - Ул. „Иларион Макариополски”  

            - Ул. „Стоян Михайловски”  

            - Ул. „Иван Момчилов”  

            - Ул. „И. Й. Брадати”  

           - Района около общински пазар  

ежедневно 

             - Градинска площ и алеи около обреден дом 

             - Стълбищна мрежа към парк „Калето” 

           - 6 бр. цветни градинки в централна част  

           - Зелени площи в централната градска част  

ежеседмично 
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         -  Всички останали улици в град Елена  

             - Детска площадка в кв. 23 - гр. Елена (ул. „Иван 

Момчилов“ - до магазин РПК) 

           - Детска площадка в кв. 51a парк "КАЛЕТО" - гр. 

Елена 

           - Детска площадка вУПИ I, кв. 55 - гр. Елена (ул. 

„Велчова завера“) 

           - Детска площадка в УПИ XVII, кв. 62 - гр. Елена 

(ул. „Малина“) 

           - Детска площадка в кв. 85 до бл. "ЕЛБА" - гр. Елена  

            - Детска площадка в УПИ II, кв. 86"А" - гр. Елена 

(Междублоково пространство) 

           - Детска площадка в УПИ I, кв. 109 - гр. Елена (кв. 

„Север“) 

            - Детска площадка в УПИ I, кв. 124 - гр. Елена (ул. 

„Иван Момчилов“ - начало) – ежеседмично. 

 

 

             - За изпълнение дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване изпълнителят е 

длъжен да достави необходимия минимален брой съдове* за отпадъци, като следва: 

Таблица 3 

контейнери тип „Бобър” 1100 л.           50 бр 

пластмасови кофи 240 л. 
100 бр. 

 

*Забележка: 

Посочените е таблицата необходими допълнителен брой съдове за отпадъци са 

дадени ориентировъчно и подлежат на промяна в хода на работата. 

4. Доставката на необходимия брой съдове - контейнерите тип „Бобър” с 

обем 1100 л. и пластмасови кофи с обем 240 л., са за сметка на изпълнителя. 

Доставените съдове да бъдат нови с ненарушена цялост, от качествена 

стомана, горещо поцинковани с въртящи се колела, 2 от тях със спирачки или 

стандартни пластмасови съдове и се предоставят от изпълнителя за безвъзмездно 

ползване от общината за целия период на изпълнение на договора за обществена 

поръчка. 

5. Битовите отпадъци ще се извозват организирано за обезвреждане до 
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Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) - Велико Търново, находяща 

се в с. Шереметя. 

6. По време на летния сезон контейнерите тип „Бобър”, пластмасовите 

контейнери, пластмасовите кофи и кофите тип „Мева” се дезинфекцират с разтвор по 

график, съвпадащ с графика на сметосъбиране и сметоизвозване. 

Дезинфекцирането се извършва по заявка от страна на възложителя. 

11. ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ. 

ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ: 

 

11.1. Почистване на територии за обществено ползване. 

Обществените територии в град Елена, които се почистват към настоящия момент и 

периодичността на тяхното почистване, са както следва: 

              - Площад „Христо Ботев” - ежедневно; 

 - Площад „Иларион Макариополски” - ежедневно; 

              - Ул. „Иларион Макариополски” - ежедневно; 

               - Ул. „Стоян Михайловски” - ежедневно; 

               - Ул. „Иван Момчилов” - ежедневно; 

               - Ул. „И. Й. Брадати” - ежедневно; 

               - Района около общински пазар - ежедневно; 

               - Градинска площ и алеи около обреден дом - ежеседмично; 

               - Стълбищна мрежа към парк „Калето” - ежеседмично; 

             - 6 бр. цветни градинки в централна част - ежеседмично; 

             - Зелени площи в централната градска част – ежеседмично; 

  -  Всички останали улици в град Елена - ежемесечно; 

               - Детска площадка в кв. 23 - гр. Елена (ул. „Иван Момчилов“ - до магазин РПК) - 

ежеседмично; 

             - Детска площадка в кв. 51a парк "КАЛЕТО" - гр. Елена - ежеседмично; 

             - Детска площадка вУПИ I, кв. 55 - гр. Елена (ул. „Велчова завера“) - ежеседмично; 

             - Детска площадка в УПИ XVII, кв. 62 - гр. Елена (ул. „Малина“) - ежеседмично; 

             - Детска площадка в кв. 85 до бл. "ЕЛБА" - гр. Елена - ежеседмично; 

              - Детска площадка в УПИ II, кв. 86"А" - гр. Елена (Междублоково пространство) - 

ежеседмично; 

             - Детска площадка в УПИ I, кв. 109 - гр. Елена (кв. „Север“) - ежеседмично; 

              - Детска площадка в УПИ I, кв. 124 - гр. Елена (ул. „Иван Момчилов“ - начало) – 

ежеседмично. 

Забележка: През зимния период, когато липсват условия за почистване на 

площадите, улиците и тротоарите от отпадъци, същите се почистват от натрупан сняг и 

лед. 

 

11.2. Дейности по поддържане на зелени площи и озеленяване: 

Дейността включва поддържане на озеленени площи в местата за широко 

обществено ползване на територията на град Елена - градини и междужилищни озеленени 

пространства и парк “Калето”. 
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Основните мероприятия за поддържане на озеленените площи в град Елена са: 

 - Поддържане на тревни площи - приблизително 90 дка; 

 - Поддържане на едногодишни цветя във фигури 300 м2; 

 - Поддържане на рози -10 м2; 

 - Поддържане на живи плетове - 100 м2; 

 - Поддържане на декоративни храсти, единични и в групи - 100 м2; 

 - Поддържане на алеи и площадки 1200 м2; 

Дейностите, които е необходимо да се извършват при поддържането на зелени 

площи за широко обществено ползване са: 

 - Косене (поддръжка на необходимия тревостой); 

 - Грапене след коситба; 

 - почистване; 

 - Основно грапене след приключване на сезона; 

 - Основно грапене преди започване на вегетация; 

 - Аериране на тревните площи; 

 - Поливане; 

 - Окантяване; 

 - Санитарна и огледна резитба на дървета и храсти; 

 - Поддръжка на алеи и площадки; 

 - Почистване на алеи и площадки от сняг; 

 - Поддръжка на цветни фигури, която включва: внасяне на допълнителна почва, 

преди всяка подмяна; дълбока обработка на почвата; специална обработка преди 

засаждане; засаждане на цветния разсад; първоначално поливане и следващи поливки 

(според нуждите); прашене на цветни фигури; лятна резитба на цветята; 

 - Поддръжка на насаждения от рози, която включва: есенна резитба; загърляне; 

окопаване; 

оформяне на короната; лятна резитба; подхранване (листно и почвено); санитарно 

пръскане; 

 - Поддръжка на вечнозелена растителност (дървета и храсти). 

 

 11.3. Събиране и транспортиране на зелени отпадъци от организираната 

система на община Елена до регионално депо за отпадъци - регионална система за 

управление на отпадъците - Велико Търново 

Задължение на Изпълнителя е обслужването на 20 (двадесет) броя контейнери за 

събиране на зелени отпадъци, които са разпределени в територията на град Елена. За 

целта Изпълнителя ще ползва 1 (един) броя камион за събиране на зелени отпадъци и 1 

(един) брой бордови камион. Предвижда се камионите да събират зелени отпадъци в 

рамките на прогнозно 190 работни дни в годината /в периода март-ноември/.  

Точките за разполагане на контейнерите за зелени отпадъци ще бъдат определени 

съобразно списък с точната им локация, представен на изпълнителя при сключването на 

договора от общината. Изпълнителят ще обслужва контейнерите за събиране на зелените 

отпадъци ежеседмично в  периода от месец март до месец ноември, за всяка година на 

изпълнение на договора. Предвид технологичния цикъл за производство на компост, се 

предвижда доставените зелени отпадъци да осигурят  необходимите количества за 

годишното функциониране на Инсталация за компостиране на зелени отпадъци. 
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Изпълнителят ще изпълнява следните отговорности във връзка с прилагането на 

регионалната система за събиране на зелени отпадъци: 

1. събиране по график на отпадъците от съдовете за разделно събиране на зелени 

отпадъци от територията на града; 

2. транспортиране на събраните зелени отпадъци до ТБО. 

Изпълнителят ще събира и транспортира и зелените отпадъци, оставени около 

съдовете за разделно събиране на зелени отпадъци. 

В съответствие с изискванията на националното законодателство (чл. 8 на Наредбата 

за разделно събиране на биоотпадъците) „Кметовете на общините във всеки от регионите 

по чл. 49, ал. 9 ЗУО осигуряват съвместно постигането на следните регионални цели за 

разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци: 

• До 31 декември 2016 г.- не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите био-

отпадъци, образувани в региона през 2014г.; 

• До 31 декември 2020 г. –не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите био-

отпадъци, образувани в региона през 2014г.; 

• До 31 декември 2025 г. –не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите био-

отпадъци, образувани в региона през 2014г.” 

Следователно към края на валидността на договора по настоящата обществена 

поръчка в общините от региона трябва да е създадена функционираща система за 

събиране на био-отпадъци (освен зелени отпадъци в целите се включват и хранителни 

биоотпадъци), която да изпълнява първата цел (31 декември 2016 г.) както и да са 

създадени предпоставки за постигането на втората цел. Зелените отпадъци са част от 

биоотпадъците, като към тях спадат:   

−  отпадъци от градини и паркове (трева, сено, листа, растителни отпадъци, цветя) в 

община Елена; 

−  изрезки от дървета, храсти и окосена трева от частния сектор (градини на 

домакинствата, овощни и зеленчукови градини); 

−  зелени отпадъци от гробищни паркове; 

−  растителни остатъци от поддръжката на крайпътната зеленина.  

За да осигури значителен принос в изпълнението на целите Изпълнителят предлага 

следните мерки за събиране на зелени отпадъци: 

Събиране чрез контейнери  

Събирането на зелените отпадъци от дворове, градини на домакинствата и 

обществените места и тяхното транспортиране има сезонен характер. Генерирането на 

този вид отпадъци се повишава през пролетния и есенния сезон. Откритото компостиране 

позволява и преработката на други растителни отпадъци (напр. плодове и зеленчуци) така 

че част от контейнерите могат да се разположат при генератори на такива отпадъци (напр. 

пазари, магазини за плодове и зеленчуци).  Това ще е от важно значение за покриване 

капацитета на инсталацията през периодите, в които се образуват малко растителни 

отпадъци (съобразно предвидените за експлоатация на инсталацията работни дни в 

годината). Следва да се въведе стриктен контрол и проверки за вида на изхвърляните 

отпадъци в контейнерите за правилното протичане на процесите на компостиране в 

инсталацията. Изпълнителят поема ангажимент съвместно с представители на 

Възложителя да бъдат определени места за изхвърляне и събиране на растителни 
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отпадъци, на които генераторите с дворни места и зелени площи ще бъдат уведомени, че 

трябва да изхвърлят генерираните от поддръжката растителни отпадъци.  

Графиците и маршрутите за събиране на отпадъци са изготвени по автомобили и по 

дати и часове. Определянето на маршрутите е направено на база на следните 

предпоставки: 

 Обем на надстройката – 16 m3 

 Плътност на зелените отпадъци – съгласно предпроектните проучвания 

 Брой вдигнати съдове на ден (1,1 m3) – не повече от 105 

 Време за разтоварване на съоръжение за третиране - 30 мин.  

 Средна транспортна скорост - 35км/ч  

 кратност на вдигане  -  веднъж седмично 

 Ефективна работа машиносмяна на камион - 7 часа. 

В съответствие с посочените по-горе показатели  бяха идентифицирани основните 

моменти, включително продължителността им, които могат да се класифицират като 

ключови за реализацията на дейностите по предмета на поръчката и които да са отчетени 

при изготвянето маршрутите и графиците: 

 Време за събиране и извозване на контейнерите  на машиносмяна за 

съответния камион и маршрут 

 Брой контейнери обслужени на машиносмяна за съответния камион и 

маршрут 

 Разстояние от мястото на домуване на обслужващата техника най-

отдалечения контейнер за съответния маршрут. Време за изминаването му. 

 Разпределение на контейнерите и съставяне на ефективни маршрути за 

обхождането им 

 

За събиране на зелените отпадъци от съдовете за разделно събиране на зелени 

отпадъци от територията на Община Елена,  Изпълнителят  трябва да предложи график по 

дни за събиране на отпадъците. 

Приемане на зелени отпадъци от обслужването на зелените площи в общината 

и почистването на обществени места за ползване 

През есента, при окапването на листата, по улиците и тротоарите се появява тънък 

слой листа, който при ветровито време или мразовити нощи се увеличава и достига 2-2,5 

см. Необходимо е да се изисква листата да се събират отделно от останалата смет. При 

дъждовно време и при големи количества влажни листа се използват и гребла. 

Окосената трева да се събира и в последствие ще се извозва до съоръжение за 

третиране. Окастрените клони, храсти и други ще се раздробяват и вече уплътнени ще се 

извозват към инсталациите за третиране. Ще се забрани изхвърлянето на треви и биомаса 

в контейнерите за битови отпадъци. 

 Изпълнителят организира постоянен мониторинг, относно степента на запълване на 

съдовете за ТБО и Зелени Отпадъци и работа по график, недопускащ препълване на 

съдове за ТБО и Зелени Отпадъци. Не се допуска наличие на препълнени съдове и 

замърсени площи около тях.  

 При доставка и подмяна на съдове за ТБО и Зелени Отпадъци, изпълнителят 

съгласува действията и месторазположението им с възложителя.  
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 Всички промени в местоположението, включително увеличаване или намаляване 

на същите става след предварително съгласуване.  

 Допустими технологични операции по събиране и транспортиране на ТБО и Зелени 

Отпадъци от специализираните съдове. 

 При претоварване на отпадъка от съдовете в сметоизвозващите автомобили, 

изпълнителят извършва: 

- изнасяне на съдовете до сметоизвозващия автомобил; 

- закачане, изсипване и откачане на съдовете от автомобила; 

- връщане на съдовете по местата им; 

- почистване на площадките до съдовете - при товаро - разтоварните операции.  

 

 Контрол: 

Изпълнителят осигурява необходимия вътрешен контрол, с цел изпълнение на 

услугата, съгласно изискванията на възложителя. Контролът трябва да се извършва от 

квалифициран и опитен в дейността персонал.  

Отговорник, определен от изпълнителя, отговаря и докладва на възложителя за 

изпълнението на задълженията по договора. 

Всички услуги, предмет на договора за изпълнение на обществената поръчка ще 

бъдат обект на редовна проверка. Възложителят ще осигури свои представител, които ще 

осигуряват наблюдение и контрол. 

Възложителят провежда качествен контрол и непрекъснати проверки на всички 

етапи и дейности от изпълняваната услуга.  

 

Недопустими методи на работа: 

Недопустими са всички методи, които нарушават безопасността на работата, 

увреждат чужда собственост или са неудобни за населението. Изпълнителят е длъжен да 

предпазва от повреди всички съществуващи комуникации (електропреносни мрежи, 

кабели, проводи), благоустройствени съоръжения, настилки по улиците, тротоари, огради, 

бордюри, сгради, елементи на пътната маркировка и др. Изпълнителят ще бъде 

санкциониран за работа на служителите му - при изпълнение на договора - по опасен или 

недопустим начин. 

 

Работна програма: 

Изпълнителят е длъжен да представя предварително на възложителя работна 

програма за обслужване на съдовете за ТБО и Зелени Отпадъци. 

Честотата на обслужване не може да бъде по-малка от указаната в минималните 

изисквания, посочени в настоящата документация. 

 

Празници и обществени прояви: 

Изпълнителят ще гарантира осигуряването на услуга по извозване на ТБО и Зелени 

Отпадъци по време на официални празници и обществени прояви, в случай че същото се 

възложи писмено от възложителя - пет дни преди възникване на необходимостта. 

По писмена заявка на възложителя, изпълнителят ще поставя допълнително съдове 

за ТБО и Зелени Отпадъци преди различни обществени мероприятия, състоящи се в 

Общината и ще ги обслужва за периода на действието им. След приключване на проявата, 
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съдовете за ТБО и Зелени Отпадъци трябва да бъдат отстранени, освен ако възложителят 

не е разпоредил писмено друго. В такива случаи изпълнителят ще бъде уведомяван 

предварително. Тези услуги ще се заплащат като нормални услуги по договора. 

 

 Услуги при спешни случаи: 

Изпълнителят е задължен да има готовност за мобилизиране на хора и техника за 

осигуряване на услуга по извозване на ТБО и Зелени Отпадъци - 24 (двадесет и четири) 

часа в денонощието, всеки ден в годината, в случаите които според възложителя са 

спешни. 

При такива ситуации се реагира до един час по искане на възложителя, като се 

използват всички налични ресурси включени в договора. 

При условия на тежка зима, заледявания и непроходими улици, изпълнителят е 

длъжен да осигури в срок от 24 (двадесет и четири) часа подход към контейнерите за 

обслужването им от специализираната техника. 

 

Работно време: 

Изпълнителят няма да работи в съботните и неделните дни, като в работните дни 

същият ще започва работа след 06:00 часа и ще приключва до 18:00 часа. Това се отнася за 

всички периоди, освен ако не е предварително одобрени или няма писмено потвърждение 

за друго от възложителя. 

 

Паркиране: 

Около местата за разполагане на някои съдове за ТБО и Зелени Отпадъци се 

паркират коли и това затруднява обслужването на същите и извозването на сметта. Очаква 

се, че изпълнителят ще положи усилия за обслужването на съда, когато е необходимо. При 

престой или паркиране на специализирана техника да се осигурява безпрепятствено 

преминаване на автомобилите и да не се затруднява движението. 

 

При извършване на услугата по събиране и извозване на ТБО и Зелени Отпадъци, 

изпълнителят ще използва всички приемливи и достъпни методи на действие, за да 

намали до крайна степен безпокойството или неудобството, което може да причини на 

трафика и пешеходците. 

Изпълнителят отговаря за изправността на техниката, тяхната товароносимост, 

превоз на товари над допустимото, както и разпиляване на превозваните отпадъци. 

 

12. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Изпълнителят на обществената поръчка е длъжен да спазва изискванията на 

настоящата документация, договора за изпълнение на поръчката, техническите 

спецификации както и действащите нормативни изисквания за този вид дейност, 

включително за качеството на извършваните услуги, безопасността и охраната на труда, 

безопасност на движението и опазване на околната среда. 

Площадките около съдовете за битови отпадъци да се почистват от изпълнителя 

непосредствено след обслужването на съда. 

За установяване на извършените работи по сметосъбиране, сметоизвозване на 

битови отпадъци, почистване на териториите за обществено ползване за гр. Елена 



21 

 

ежемесечно изпълнителят предава отчет за реално извършените количества дейности 

(„Месечен отчет“), който се подписва от представители на Възложителя и Изпълнителя в 

два оригинални екземпляра - по един за всяка от страните. 

13. ЕКСПЛОАТАЦИЯ, РЕМОНТ И ПОЧИСТВАНЕ НА 

КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА ОТПАДЪЦИ: 

Изпълнителят осигурява: 

• Експлоатация и работа със съдовете за отпадъци с грижата на добър стопанин. 

• Цялостно изпразване на съдовете за отпадъци в сметосъбиращите автомобили. 

• След разтоварване връщане на съдовете за отпадъци на точно определените им 

места и затваряне на капаците. 

Изпълнителят е задължен да изготви програма за редовно почистване и поддръжка 

на контейнерите за отпадъци, които следва да се измиват и дезинфекгират, като тези 

дейности се извършват след писмено уведомление от страна на възложителя, за да се 

гарантира, че съдовете няма да бъдат с лоша миризма, нехигиенични или неугледни. 

Преди измиването или дезинфекцията изпълнителят следва да освободи контейнерите от 

„мъртъв обем ”, т.е. да отстрани отпадъците, които са останали вътре в контейнерите. 

Изгорелите до степен на неизползваемост съдове за битови отпадъци, следва да се 

подменят в срок до 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на съобщение от 

възложителя. 

Счупените, без колела, без капаци и/или с други технически повреди съдове за 

битови отпадъци следва да се подменят в срок до 72 (седемдесет и два) часа от 

получаването на съобщение от възложителя. 

14. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА: 

Сметосъбиращите автомобили, използвани при изпълнение на поръчката, трябва да 

имат минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО IV или ЕВРО V. 

Сметосъбиращите автомобили, използвани при изпълнение на поръчката, трябва да 

бъдат снабдени с GPS система позволяваща оn-line наблюдение. 

За посочените в офертата транспортни средства се попълва Справка - декларация 

(Образец № 4 от документацията за участие в обществената поръчка), съдържащ данни за 

точния модел, вид надстройка, технически характеристики, година на производство и 

стандарта на всяко транспортно средство, съгласно изискванията към двигателите с 

вътрешно горене за количеството емитирани газове в атмосферата. 

Минималният брой* и вид техника, необходима за изпълнение на дейностите по 

настоящата обществена поръчка, наличието на която участникът трябва да докаже в 

офертата си и трябва да поддържа налична за целия срок на договора е следната: 

  

- 2 бр. специализирани сметосъбиращи и сметоизвозващи автомобили с вариопреса 

за обслужване на съдове за ТБО над 10 куб.м.; 

  - 1 бр. специализирани сметосъбиращи и сметоизвозващи автомобили с 

вариопреса за обслужване на съдове за ТБО до 10 куб.м.; 

- 1 бр. самосвал или бордова кола за отпадъци; 

- 1 бр. специализиран автомобил за машинно миене (ще се използва при 

необходимост по заявка); 
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- 1 бр. автометачка (ще се използва при необходимост по заявка); 

- 1 бр. автомобил за дезинфекция на контейнерите (ще се използва при 

необходимост през летния сезон по заявка). 

- 1 бр. челен товарач; 

- 2 бр. Храсторези; 

- 3 бр. моторни коси; 

- 2 бр. моторни косачки. 

 

*Забележка: 

Посочените изисквания са за минимален брой техническо оборудване. Всеки 

участник може да предложи и по-голям брой техника за изпълнение на дейностите. 

• Всяко транспортно средство или водач трябва да бъде екипирано с подходящи 

уреди за комуникация (мобилни телефони). 

• Всяко транспортно средство трябва да е оборудвано най-малко с по една метла 

и лопата за почистване на отпадъците, които може да се разсипят или разпилеят при 

почистване, събиране и извозване. 

• Всички транспортни средства трябва да бъдат достатъчно сигурни, за да се 

предотврати всякакво замърсяване от разпилени битови отпадъци, разливане на 

инфилтрат или други материали и течности. 

• Изпълнителят на поръчката е длъжен да поддържа всички транспортни 

средства чисти. Всички транспортни средства се измиват най-малко веднъж седмично. 

Захабени и олющени транспортни средства се пребоядисват от изпълнителя. 

• Когато се транспортират отпадъци или материали в открити камиони или 

кошове, изпълнителят на поръчката задължително ги покрива и по подходящ начин 

осигурява всички товари с ламарини, мрежи или по друг начин, съобразно типа на 

използваното транспортно средство. 

• Всички транспортни средства следва да са регистрирани и застраховани и да 

работят в съответствие с всички действащи закони и нормативни актове. 

• На транспортните средства и съоръженията трябва да работят само 

квалифицирани и правоспособни водачи. 

15. КОНТРОЛ: 

Възложителят ще контролира изпълнението на услугите и ще заплаща 

възнаграждение на изпълнителя, с когото е сключен договор за извършената работа, по 

реда, описан в договора. 

Прекият контрол от страна на възложителя по изпълнение на дейностите, предмет 

на обществената поръчка ще се осъществява от служители на Община Елена. 

Изпълнителят е длъжен да оказва съдействие на възложителя за наблюдение и 

контрол на услугите, както и да позволява на възложителя да инспектира всички записи и 

документи, свързани с предоставяните от него услуги по настоящата обществена поръчка. 

Изпълнителят е длъжен да информира възложителя за всяка планирана инспекция 

от други органи, за да може при необходимост възложителят да присъства на проверката. 

Изпълнителят е длъжен да поддържа постоянна комуникация с възложителя, като 

поддържа стационарен телефон в офиса си, поддържа и отговаря на дежурни номера за 
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непрекъсната връзка с възложителя. 

Изпълнителят е длъжен да поддържа електронна поща за получаване на сигнали, 

която трябва да проверява ежедневно. 

Изпълнителят е длъжен да поддържа комуникация и с гражданите, като отговаря на 

техни въпроси и взема мерки при подадени сигнал.

 


