
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕТ „ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ" 
ПРЕДМЕТ: „Почистване на нерегламентирани депа за битови отпадъци и 
замърсени терени със строителни и битови отпадъци на територията на Община 
Велико Търново" 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БУЛСТАТ 000133634, адрес град Велико 
Търново, пл. „Майка България" № 2, представлявана от ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ -
Кмет, наричана по-долу "|ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, 

2. ЕТ „ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ", наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", със 
седалище и адрес гр. Велико Търново, ул. „Стефан Мокрев" №7Д, тел: 062/ 637971, 
факс: 062/ 635975, e-mail: proletvv@abv.bg, БУЛСТАТ: 104001727, представлявано от 
Иордан Йорданов - Управител, от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

I. ПРЕДМЕТ, ЦЕНИ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши почистване 
на нерегламентирани депа за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и 
битови отпадъци на територията на Община Велико Търново, съгласно одобрен график. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените работи по вид и 
количества, уточнени от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по единични цени без 
ДДС, съгласно представената оферта, неразделна част от този договор: 

* Машиносмяна на челен товарач - 196.74 лв./мсм 
* Пробег на челен товарач - 2.81 лв./км 
* Машиносмяна на булдозер - 173.75 лв./мсм 
* Транспорт булдозер с влекач - 3.79 лв./км 
* Товарене на отпадъци машинно - 3.78 лв./мЗ 
* Товарене на отпадъци ръчно - 11.99 лв./мЗ 
* Празен пробег на товарен автомобил - 2.22 лв./км 
* Транспортиране на отпадъци до реглам. депо - 2.31 лв./км 
* Ръчно почистване на замърсени терени - 2.77 лв./м2 

Д О Г О В О Р 

На основание чл. 101е, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП 

2016 г. в град Велико Търново, между: 

и 

mailto:proletvv@abv.bg


(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои 
ресурси. 
(4) За непредвидени видове работи, възникнали в процеса на изпълнение на поръчката, 
същите ще бъдат остойностяване по предложените показатели на ценообразуване в 
офертата. 
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени работи ако са в следствие на: 

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, от 
договора , от указанията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. Нарушаване на правила и нормативи във връзка с извършваната дейност; 
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци на извършените 

работи. 
(6) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констатира 
недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата 
сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече 
последици поради просрочване на плащането. 

Чл.2(1) Стойността на извършената работа ще се отчита и приема с двустранно 
подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по доказани действителни 
количества и по предложените единични цени на видовете работи, с участието на 
Кмета на съответното населено място. 
(2) Обема на работата, която следва да бъде извършена, се уточнява предварително с 
представител на възложителя. 

Чл.З (1) Срокът за изпълнение на поръчката, предмет на този договор е до 31.12.2016 г. 
Ако в рамките на този срок бъде достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП - 66 000.00 
(шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС, договорът се прекратява предсрочно. 
(2) Дейностите, свързани с почистването, ще се извършат след възлагане на обектите и 
последователността от представител на Възложителя. 
(3) Времетраенето и обема на почистването се отчита със справка по образец, 
подписана от кмета на населеното място. 

Чл.4 Фактурирането на извършената работа се извършва след приключване на 
работата, съгласно одобрени от Възложителя калкулации, представени с офертата. 

Чл.5. Заплащането на извършената и приета работа е в срок до 30 (тридесет) дни 
след одобряване на фактурата. 

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.6 Да подсигури средства за разплащане на извършените операции по почистването 
на нерегламентираните депа за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и 
битови отпадъци на територията на Община Велико Търново. 

Чл.7 Да подсигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата му техническа информация във 
връзка с възложената му дейност. 

Чл.8 Възложителят е длъжен: 
1. да укаже мястото на обекта; 
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта; 



3. кметовете на населените места, като представители на Възложителя, да оказват 
съдействие за охраняване на обслужващата механизация по време на почистване на 
района; 

4. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на 
поръчката; 

5. чрез свой представител да участва в приемането на извършените работи и съставяне 
на протоколите; 

6. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена; 

Чл.9 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, 
отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за 
спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице определя реда, вида, срокът за 
изпълнение и мястото на изпълнение на договорираните видове работи, от където ще 
се определи окончателната стойност на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да възложи 
при необходимост други условия за изпълнение на услугата по чл. 1, за което уведомява 
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Периодичността на работите може да бъде променяна само 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при необходимост. 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.10 Да изпълни възложената му работа в договорения срок, съгласно приетото 
офертно предложение, представения график за съответния район и действащите 
нормативни документи касаещи дейността. 

Чл.П Да почиства нерегламентираните депа за битови отпадъци и замърсени терени 
със строителни и битови отпадъци на територията на Община Велико Търново, 
съгласно изискванията на нормативните документи, предписания на РИОКОЗ, РИОСВ, 
Общината, Противопожарна охрана и др., с цел опазване на околната среда и здравето 
на хората. 

Чл.12(1) Отчитането на работата става с необходимите за това документи, 
удостоверяващи качеството на извършеното. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на 
всички протоколи. 

Чл.13(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за 
началото на изпълнение на възложената работа. 
(2) Разпорежданията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в 
технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него лица. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да проверява извършването на 
работата. Да извършва цялостен и текущ контрол върху количеството и качеството на 
договорените и извършени работи, включително върху водената от Изпълнителя 
първична отчетност и документация за отчитане разходите по изпълнението. 



(6) Да изисква допълнителни доказателства за определяне обема и качеството на 
извършените работи. 
(7) Възложителя има право да изисква писмена информация от Изпълнителя за 
извършваната от него дейност по всяко време при изпълнението на договора. 
(8) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констатира 
липса на отчетност или нередовност в представената отчетност за действително 
извършени работи, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи 
дължимата сума за тях или да откаже плащане при недоказване на реално извършени 
работи. Задържането на сумата в такива случаи не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не 
влече последици поради просрочване на плащането. 
(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор. 

Чл.14(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни и допълнително възложени работи при 
необходимост, като същите се заплащат по показателите за ценообразуване в офертата. 
(2) Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи не подлежат на заплащане. 

Чл.15(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър 
търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на изпълнението на този 
договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички нормативни документи, касаещи 
дейността; техниката на безопасността на труда. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този 
договор 

Чл.16 Осигуряването на техника както и всичко друго необходимо за извършване на 
работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.17(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при 
извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в 
техническата документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни 
актове. 
(2) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод 
изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с 
изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

IV. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

Чл.18 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите 
работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително 
и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.19(1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако 
извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска: 

1. извършване на работите без недостатъци и без заплащане, в даден от него 
подходящ срок; 

2. заплащане на разходите, необходими за извършване на работите без 
недостатъци; 



3. съответно намаление на възнаграждението; 
(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна 
за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
развали договора или прекрати договора. 
(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и 
на заплащане на разходите по изпълнението. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право на обезщетение по общите правила. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако 
извършените работи не отговарят на действащото в страната законодателство или ако 
отчетността за тях не е съгласно изискванията и задължителните указания на 
представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият може да откаже заплащането им или да 
заплати по- малко. 
(5) В случая по предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и 
на заплащане на разходите по изпълнението на работите, които съгласно месечните 
отчети не са приети от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.20(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати този договор, ако установи, 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в 
този договор; 

2. извършва възложените работи с много ниско качество; 
3. при извършване на възложените работи се отклонява от указанията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
4. не изпълнява други задължения по договора. 

Чл.21 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
може да търси неустойка в размер на 1,5 % от стойността на възложеното за всеки 
просрочен ден. 

Чл.22 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният 
удържа от цената, в размер на 1,5 % от стойността на възложеното и в следните случаи: 
1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им 
изпълнение; 
2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до 
некачествено извършени работи- до качественото изпълнение на същите. 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.23 Настоящият договор може да бъде прекратен: 
1. По взаимно съгласие. 
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 

писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 
3. С изтичане срока на договора или при достигане на прага по чл. 3 от същия. 
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него 
е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които 
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящият договор. Същите права 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията 
на ЗОП. 



5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по този 
договор. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето 
осъществяващо контрол по изпълнението на услугата, в който се отчита и действително 
извършеното. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на заплащане на изпълнените качествено 
работи, след прихващане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на неустойки и други дължими към 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми. 

Чл.24 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, 
неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като 
страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие 
спорът се отнася за решаване пред компетентния съд. 

Чл.25 Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително 
уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Този договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 

Неразделна част към настоящият договор е офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с 
приложените към него документи. 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Община Велико Търн^бб'\ 

Даниела Данчева 
Началник отдел/^Бюджет" 

Съгласували: 

Десислава Йонкова 
Директор Дирекция „Правна" 

Надя Петрова 
Директор Дирекция ОСОП 

Зорница Кънчева - Миладинова-
Началник отдел ОС 

страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИХТЕ J^; 
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Образец № 2 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Настоящата оферта е подадена от ЕТ „ ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 

/наименование на участника/ 

и подписано от Иордан Йорданов - i 
/трите имена и ЕГН/ 

в качеството му на Управител 

Уважаеми членове на Комисията, 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Почистване на 
нерегламентирани депа за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и 
битови отпадъци на територията на Община Велико Търново", при условията, посочени в 
публичната покана и приети от нас. 

2. Приемаме да се считаме обвързани от предложенията направени с офертата, до изтичане 
на 2 /два/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата (не по-малко от 2 
месеца) 

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълняваме качествено поръчката в пълно съответствие 
с направените от нас предложения в срок до 31.12.2015 г. Ако в рамките на този срок бъде 
достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП - 66 000.00 (шестдесет и шест хиляди) лева без 
ДДС, договорът се прекратява предсрочно. 

4. Техническо предложение (обяснителна записка, съдържаща предлаганата методология на 
работа във връзка с изпълнението, съгласно изискванията на показател „Т - техническа 
оценка" от методиката за икономически най-изгодна оферта): 

Дата:16.03.2016 г. 

/подпис и 
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

к ъ м 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ: 

„Почистване на нерегламентирани депа за битови отпадъци и 

замърсени терени със строителни и битови отпадъци на 

територията на Община Велико Търново „ 

Срок за изпълнение - до 31.12.2016 г. или до достигане на 
прогнозната стойност 66 000 лв. /шестдесет и шест хиляди /лв. в 
рамките на посочения срок. 

• Производствен опит на фирмата 

• Описание на обекта 

• Обяснителна записка - работен план, включително методология 

на работа 

1.1. Описание на видовете дейности 

1.2. Методология на работа 

• Производствен опит на фирмата 

ЕТ „Пролет - Иордан Йорданов" е регистрирана с ф.д. 376/1990 

година на Великотърновски окръжен съд. 

Започва с дейност сметопочистване и сметоизвозване на сметта в 

гр. Велико Търново. 

поддържане и ремонтни работи на уличната мрежа на гр.Велико Търново, 

разриване и рекултивация на депо за строителни отпадъци с. Леденик, 

направа на канали в с. Русаля, направа на бетонов път и ограда на 

По късно ЕТ „ Пролет - Йордан Йорданов" извършва зимно 
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сметище с.Шереметя, изграждане пунк за инфилтрат с. Шереметя и 

СМР на парк „ Света гора „ 

През 2002г. и 2003 г. фирмата е изпълнител по зимно 

поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в гр. Лясковец. 

През 2005 год. фирмата изпълнява дейности по почистване 

на дерета от наноси и свлачища, причинени от обилни дъждове, 

съгласно договор с Възложител - „ТЕРЕМ „ ЕАД клон Велико 

Търново. 

В продължение на осем години изпълнява договори с 

предмет на дейност „Почистване и рекултивиране на депа за битови 

отпадъци и замърсени терени със строителни отпадъци на кметствата в 

Община В.Търново". 

През 2011 година успешно изпълнихме СМР на обект по 

Оперативна програма „ Регионално развитие" 2007-2013 „ Подобряване на 

градската среда на територията на Община Велико Търново по обособени 

позиции — Ландшафтно решение на парк „ Акация „ - УПИ III, кв.507 „ 

От 2006 год. до 2013 г.фирмата е изпълнител по договор с 

Община Велико Търново с предмет: „Почистване и поддържане на : 

стадион „Ивайло" и зелените площи около него; стадион „ Юнак „ и 

зелените площи около него; тренировъчно игрище в старото военно 

училище и зелените площи около него и други спортни терени на 

територията на Община Велико Търново" 

През 2015, фирмата изпълни обект по проект: „ Град Велико 

Търново — зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм по 

обособени позиции": Позиция 4 - Изграждане на парк и детска площадка в 

кв. „ Зона В". 

• Описание на обекта 

Битови отпадъци са тези, които се получават в резултат от жизнената 

дейност на населението по домовете, в административни, социални и 

обществени сгради. 
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Количеството и състава на отпадъците зависят от мястото на тяхното 

образуване, от стандарта на живот на населението и неговата култура, 

степента на благоустроеност на населените места, начина на отопление и 

др. 

Строителни отпадъци са отпадъците, които се образуват от 

строителството, ремонта и реконструкцията на сгради и други обекти. 

Липсата на специализирани депа за строителни отпадъци води до 

неконтролирано изхвърляне на строителни отпадъци от граждани и фирми 

и формиране на нерегламентирани сметища, главно на входовете и 

изходите на населените места, както и замърсяване на зелените площи в 

самите населени места. 

Не на последно място, безразборното изхвърляне на битови и 

строителни отпадъци в населените места допринася за влошаване здравето 

на човека, причинява замърсяване на околната среда и като цялостно 

нарушаване дискомфорта на населението. 

С натрупания опит в областа на услугите по почистване на 

строителни и битови отпадъци, с наличието на богата материално 

техническа база и трудов ресурс, фирма ЕТ „ Пролет-Йордан Йорданов" 

гарантира: ефикасност, качество, бързина и своевременност при 

изпълнение на дейности по почистване. 

В зависимост от терена, условията и вида на отпадъците, за 

дейностите по почистване се използват следните методи: 

• Механизиран; 

• Ръчен; 

• Комбиниран. 
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. О П И С А Н И Е Н А П Р О Ц Е С И Т Е , Т Е Х Н О Л О Г И Я Н А И З П Ъ Л Н Е Н И Е И 

П О С Л Е Д О В А Т Е Л Н О С Т Н А Д Е Й Н О С Т И Т Е 

Почистването на замърсените терени с битови и строителни 

отпадъци в населените места и в околностите им ще се извършва след 

възлагане на обектите от Възложителя. Видовете работи ще се 

изпълняват по строго определена от Възложителя последователност. 

След възлагането, ние в качеството си на Изпълнител, ще извършим 

обстоен оглед на обекта, запознаване с терена, на който е образувано 

нерегламентираното депо, както и вида на отпадъците. 

В най-общия случай видовете дейности и тяхната условна 

последователност ще са: 

- Притикване и уплътняване на отпадъците 

- Товарене на отпадъци на товарен автомобил 

• Товарене на отпадъци машинно 

• Товарене на отпадъци ръчно 

- Транспортиране на отпадъци до регламентираното депо 

- Ръчно почистване на замърсени терени 

Почистване ще се извърши след възлагане на обектите и 

последователността от Възложителя. 

Обема на работата, която следва да бъде извършена, ще се 

уточнява предварително с представител на Възложителя. 

2. О Р Г А Н И З А Ц И Я Н А Р А Б О Т А 

Дейностите по изпълнение на договора ще стартират с мобилизиране 

на необходимите за започване на работа ресурси - ръководен и 

изпълнителски персонал, строителни машини и техника, материални 

ресурси. 
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Етап Подготвителни работи 

е 

5 

Работния ден ще започне с инструктаж на работниците по правилата 

за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Инструктажите ще са ежедневни и ще се провеждат от лицето 

отговарящо за здравословни и безопасни условия на труд. 

Всеки един служител разполага със своя лична предпазна екипировка -

каски, ръкавици, ботуши и др. 

Всеки работещ на обекта има застраховка. 

Задължително на обекта ще има аптечка с медикаменти и превързочни 

средства в срок на годност. 

Преди започване на работа, задължително ще изискаме от работниците 

автентични медицински свидетелства. 

За установяване изправността на механизацията се извършва 

ежедневен технически преглед от специалист - автомеханик. 

Етап Придвижване до обекта 

За безопасното придвижване до обекта е създадена отлична 

организация. 

Транспортирането на работниците, ангажирани в дейности 

изискващи ръчен труд, като ръчно товарене, ръчно почистване и др. ще 

се извършва с автомобил Фолксваген, собственост на фирмата. 

Спазвайки закона за движение по пътищата и други нормативни 

документи, следва придвижване и на техниката до съответния обект. 

Фадромата, трактора и товарните автомобили се придвижват на 

собствен ход. 

Транспортирането на булдозера има разрешителен режим и 

специални правила за извършване на извънгабаритен товар. 

Превоза му до обекта се извършва със специално полуремарке-

платформа за транспортиране на строителни машини. 
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Етап Същинско почистване на замърсения обект 

След като работниците и техниката са пристигнали на работната 

площадка се извършва разпределението им по видове дейности, съобразно 

спецификата на обекта и терена, на който се намира. 

Извършват се инструктажи на работното място и други 

задължителни действия по осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труд на лицата, след което започват дейностите по същинското 

почистване на замърсения обект с Притикване и уплътняване на 

отпадъците 

Отпадъците се притикват и се натрупват на голяма камара с 

помощта на булдозера на място подходящо за натоварването им на 

товарен автомобил. Операторът на булдозера извършва дейността при 

особено повишено внимание. В периметъра на действие на техниката не 

се допуска присъствие на други работници. Изпълнявайки тази дейност, 

няма да допускаме замърсяване на въздуха, почвата и водите с отделяне 

на вредни вещества в почвата и атмосферата, представляващи опасност 

за екологията на района. 

Успоредно с това ще се извършва Ръчно почистване на 

замърсените терени. 

Най често около нерегламентираните депа има множество 

разпилени отпадъци, които ще се почистват ръчно от 2 бр. работници. 

В зависимост от вида на отпадъците, последните ще бъдат 

натрупвани на камари или събирани в чували. 

След като сме събрали отпадъците на камари започва товаренето 

им на товарен автомобил. 

Съобразно условията и терена, товаренето може да бъде 

машинно; ръчно и комбинирано. 

Машинното товарене на отпадъците се извършва с помощта на 

Фадрома. 
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Отпадъците ще се натоварват така, че да осигурят успешното им 

транспортиране до съответното регламентирано депо. 

При изпълнение на дейността няма да допускаме увреждане на 

околната среда. 

В случай, че терена на замърсения участък е труднодостъпен за 

механизацията, ще използваме метода на ръчното натоварване на 

отпадъците. 

В ръчното натоварване на отпадъците ще вземат участие 2 бр. 

работници. Предварително на лицата ще бъде проведен извънреден 

инструктаж, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд (ЗЗБУТ). Задължително ще използват необходимите предпазни 

средства и работно облекло. Събрани на камари, отпадъците ще се 

натоварват ръчно и с помощта на лопати и вили. 

След като бъдат натоварени отпадъците ще се направи оглед на 

товара, който ще бъде добре укрепен. 

Транспортирането до регламентираното депо ще се извърши по 

безопасен начин, който не позволява разпиляването им и замърсяване на 

околната среда. 

Транспортирането на отпадъците ще извършим, спазвайки Закона 

за движение по пътищата, Закона за здравословни и безопасни условия 

на труд, Закона за опазване на околната среда и други действащи 

нормативни документи. 

Всички работи ще се извършват с необходимите качество, 

ефективност и бързина, при строго установен ред и спазване на 

технологичната и трудова дисциплина. 

По време на целия работен процес ще бъде осигурена на 

Възложителя необходимата информация за етапите на изпълнение, 

както и достъп до обекта. 
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След окончателното завършване на възложената работа, ще бъде 

поканен представител на Възложителя за оглед и оценка на вече 

почистения терен. 

Процедурата ще завърши с оформяне на необходимата отчетна 

документация. 

Изградената система за отлична организация, контрол и 

координация осигурява гаранция за качество на изпълнение и не 

допуска създаване на вътрешен организационен проблем. 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

В изпълнение на поръчката предвиждаме да бъдат ангажирани: 

1 бр.- оператор на Булдозер 

1 бр. - фадромист 

2 бр. - шофьори 

2 бр. - общи работници 

Всички заети лица в изпълнението на настоящата поръчка ще са с 

необходимата квалификация и ще им бъде проведен необходимия 

инструктаж по безопасност на труда и ППО. 

Всички работи ще се извършват при строго установен ред, 

спазване на технологичната и трудова дисциплина. 

Организацията по време на изпълнение на обществената 

поръчката ще се осъществява от ръководителя на фирмата - Йордан 

Йорданов, който ще поддържа постоянна връзка с представител на 

Възложителя. 

Ивайло Иванов в качеството си на Ръководител транспорт пряко 

ще организира и координира работата на техниката. 

За по-добра организация и координация на дейностите, е 
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осигурено оперативно дежурство с телефонна връзка - 062/637971. 

Ежедневно ще докладваме на Възложителя, за изпълнените от нас 

дейности. 

За възникнали проблеми и предприетите мерки за тяхното 

решаване при изпълнението на дейностите, ще информираме незабавно 

Възложителя. 

Фирмата е в състояние да създаде оптимална организация за 

изпълнението на дейностите в кратък срок и високо качество. 

Персоналът на фирмата е отговорен за качественото почистване на 

нерегламентирани депа за битови отпадъци и замърсени терени със 

строителни и битови отпадъци. 

ЕТ" Пролет - Йордан Йорданов" разполага с достатъчен брой 

висококвалифицирани специалисти, с които може успешно да изпълни 

възложените работи. 

При необходимост ще бъде назначен допълнителен персонал. 

МЕХАНИЗАЦИЯ 

ЕТ" Пролет - Йордан Йорданов" гр. В. Търново разполага с 

необходимата технически изправна собствена техника за изпълнението на дейности, предмет на обществената поръчка: 

1. Фадрома L 200/ челен товарач/ ВТ 03558 1 бр. 

2. Булдозер С 100 1 бр. 

3. Багер Кобелко / Комбиниран/ ВТ 03731 1 бр. 

4. Трактор Т 150 К ВТ 03251 1 бр. 

5. Трактор Т 150 К ВТ 03250 1 бр. 

6. Товарен автомобил Камаз ВТ 44-70АР 1 бр. 

7. Товарен автомобил „Волво" влекач ВТ 94-82 АТ 1 бр. 

8. Товарен автомобил Шкода ВТ 44-52 АР 1 бр. 
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9. Товарен автомобил ИФА ВТ 31-48 АТ 

Механизацията се поддържа в отлично техническо състояние и е 

разположена в автобазата на фирмата, намираща се в гр.В.Търново, 

Промишлена зона кв."3еленка". 

ЕТ „ Пролет - Иордан Йорданов „ разполага с допълнителна 

техника, която може да включи, с цел по бързо и качествено изпълнение 

на възложените дейности. 

ЕТ „ Пролет - Йордан Йорданов „ гр. Велико Търново, с наличния 

материално технически и кадрови ресурс, както и с организационните 

си възможности, гарантира качество, ефикастност, бързина и 

успешно изпълнение на възложените работи. 

В условията на все по-изострящата се конкуренция качеството се 

превръща в един от основните определящи фактори в процеса на вземане 

на решение на потребителите на сметопочистващи услуги. В този смисъл 

една продуктова политика, в центъра на която застава безкомпромисната 

отдаденост на високото качество и безупречността при изпълнение на 

услугата, е гаранция за успешното развитие на фирмата, за нейната 

конкурентоспособност и за просперитета й. 

Пътят за постигането на високо качество неизменно преминава през 

въвеждането на ефективна система за управление на качеството, чиито 

предимства се крият в повишаването на производителността, намаляването 

на загубите, увеличаването на печалбата, повишаването на компетентността 

на служителите. 

Правилните организационни решения и контрол на цялостната 

дейност са предпоставка за високото качество, и ефективност и завършване 

в срок. 

Във фирмата ни е разработена, внедрена и функционира интегрирана 

ю 
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система за управление на качеството ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. 

Чрез интегрираната системата за управление "ЕТ Пролет - Йордан 

Йорданов" се стреми да постигне максимално удовлетворяване на 

изискванията на клиентите и непрекъснато подобряване на качеството на 

работа, при непрекъснат контрол на ресурсите и стриктното спазване на 

законовите разпоредби в Република България по отношение на дейността 

на организацията за предотвратяване вредни въздействия върху околната 

среда и постигане на здравословни и безопасни условия на труд. 

Качественото и срочно изпълнени на дейностите зависи от 

създадената организация на обекта, включваща в себе си приетите за 

изпълнение на отделните видове работи, количеството и качеството на 

влаганите ресурси - труд, механизация, както и осъществяване на 

непрекъснат контрол по всички нива в структурата на фирмата, влаганите 

ресурси, използваната техника и спазване изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд, опазване на околната среда и мерките за 

противопожарна охрана. 

Срочност: 

Дейностите на всеки обект ще бъдат обвързани с конкретен срок за 

изпълнение. Текущите задачи ще се възлагат от Организатора и 

координатора на обекта (Управителя) и Ръководителя на транспорта. 

ЕТ „Пролет" разполага с достатъчен брой разнообразна нова техника 

и инструменти, необходими за извършване на дейностите, предмет на 

поръчката. 

Контрола по спазване на сроковете ще се осъществява от Управителя. 

При евентуално възникнали препятствия за спазване срока на 

изпълнение ние ще предприемем една или няколко от изброените техники, 

които не изчерпват всички възможности, а именно: 

• Преминаване на шестдневна работна седмица; 

н 
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• Наемане на допълнителен персонал с нужната квалификация и 

опит; 

• Наемане на допълнителна механизация, отговаряща по технически 

характеристики на заложените за изпълнение в обхвата на поръчката 

дейности; 

• Използване на услугите на други местни фирми от бранша. 

Всички наши действия ще бъдат предварително съгласувани с 

Възложителя и другите заинтересовани участници в работния процес. 

Качество: приоритет в дейността на всички служители във фирмата 

Основни цели на ЕТ „Пролет - Иордан Йорданов" са: 

• Качество на извършваните услуги в пълно съответствие с 

нормативните изисквания и стандарти като основа на всички пазарни 

стратегии и планове на фирмата; 

• Изграждане на корпоративно доверие в клиентите чрез стриктно 

спазване на договорените срокове за изпълнение, съчетано с качествено 

изпълнение; 

• Бързо внедряване на всички най-нови съвременни материали и 

технологии в работата; 

• Постоянно подобряване на Системите за управление и контрол; 

• Прилагане на практики по ефективно управление на човешките 

ресурси; 

• Постоянно повишаване квалификацията на ръководния и 

изпълнителски персонал; 

• Привличане на целия персонал за активно участие в управлението 

на качеството чрез обучение и мотивация; 

• Оценка и конкретни мерки за контрол на риска, непрекъснато 

• Подобряване условията на труд, контрол за самоопазване на 

персонала от съществуващите и предотвратяване появата на нови рискове; 
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• Реализация на по-високи от минималните изисквания, определени 

нормативно като най-малките допустими изисквания за опазване на 

здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при 

работа; 

• Прилагане на принципа на превантивност за предотвратяване и 

недопускане на професионалните рискове, пораждащи трудови злополуки и 

професионални заболявания в трудовия процес, като мерките за 

осигуряване на ЗБУТ се разработват и внедряват във всички фази, като по 

този начин най-големите рискове се отстраняват предварително; 

• Осигуряване на необходимото обучение и засилване на 

персоналнатаотговорност към всеки за осигуряването на здравословни и 

безопасни условия на труд; 

• Осигуряване и задължително използване на рискови места на най-

добрите лични предпазни средства; 

• Предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания и 

наранявания, свързани с възникването на инциденти и извънредни 

ситуации, чрез поддържане на високо ниво на готовност за реагиране при 

бедствия, аварии и екологични инциденти; 

• Грижа за здравето и безопасността за външни посетители на 

територията и обектите на фирмата чрез информиране за източници на 

евентуални опасности и осигуряване на контрол на достъпа до тях; 

• Активно сътрудничество с упълномощените организации за 

контрол на здравословните и безопасни условия на труд и всички 

заинтересовани страни при решаване на проблемите свързани с 

осигуряването на тези условия; 

• Непрекъснато подобряване опазването на околната среда чрез 

намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите, почвите и 

управление на отпадъците; 

• Постигане на съответствие с приложимите правни изисквания, 

свързани с околната среда, имащи отношение към дейности, процеси и 

е 
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продукти на организацията и техните аспекти с корпоративните 

изисквания; 

• Икономично потребление на ресурсите - биомаса, газ, ел. енергия и 

вода; 

• Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на 

замърсяването на околната среда чрез приемане на общи и конкретни цели 

И програми; 

• Поддържане практиката за повторно използване и рециклиране на 

генерираните технологични отпадъци, както и правилно оползотворяване и 

обезвреждане на генерираните отпадъци; 

• Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процеси и 

дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда; 

• Осигуряване на необходимото обучение за повишаване на 

компетентността, екологичната култура на персонала и засилване на 

личната отговорност към опазване на околната среда; 

• Активно сътрудничество с упълномощените организации за 

контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване 

на проблемите по опазване на околната среда. 

Методи за постигане на нужното качество: 

• Задълбочена комуникация с Възложителя, изясняване на 

изискванията му, аргументирано убеждаване и осъществяване на обратна 

връзка; 

• Определяне на приоритетна градация на поставените задачи за 

изпълнение; 

• Използване на актуални нормативни документи, свързани със 

сметопочистването и българското законодателство; 

• Спазване на приетите технологии за изпълнение на дейностите; 
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• Прилагане на коригиращи действия при необходимост и 

периодична верификация на ефективното действие на създадената 

документация на Системата за управление; 

• Осигуряване на необходимата професионална квалификация и 

информираност на персонала; 

• Поддържане на ефективна комуникация между ръководството и 

персонала и обективна оценка на изпълнение на задачите. 

Цялостния контрол по постигане на качеството ще се осъществява от 

Управителя на фирмата по всяко време. 

ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов" разполага с екип от специалисти и 

изпълнители, с които може да извърши всички видове дейности. 

Нивото на квалификация на кадрите, богатата материално-техническа 

база, финансовата стабилност и натрупаният разширен кръгозор и опит, са 

предпоставка за изпълняване на дейности с много високо качество, в кратки 

срокове, на значително по-приемливи цени от конкурентите. 

МЕРКИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, РИОСВ 

Организацията на дейностите на обществената поръчката ще се 

осъществява от ръководителя на фирмата - Иордан Йорданов, същият има 

необходимия професионален опит. 

По време на изпълнение на работите, Йорданов ще поддържа 

постоянна връзка с представители на Възложителя, РИОСВ и други 

контролни органи: Телефон за контакти: 0888324374. 

В хода на изпълнението, ежедневно ще докладваме за изпълнените 

дейности. 

През цялото време ще бъде осигурен достъп, до работния участък, 

както за Възложителя, така и за други контролни орани и заинтересовани 

страни, като например представители на РИОСВ, РИОКОЗ, 

Противопожарна охрана и други контролни органи. 
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Считаме, че по този начин ще създадем условия за извършване на 

текущ контрол от страна на Възложителя, освен това и ще бъде отстранен 

риска от допускане на дефекти и недостатъци при приемане на работата. 

Възложителя ще бъде своевременно уведомяван, за възникнали 

проблеми по време на изпълнението, както и за предприетите действия за 

решаването им. 

Своевременно ще изготвяме и представяме необходимата отчетна 

документация по реда определен от Закона за управление на отпадъците, 

както и други справки и отчети, съгласно изискванията на Възложителя. 

На Възложителят ще бъде осигурен достъп до отчетната 

документация, свързана с изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. 

ДЕЙНОСТИ ПО ЗБУТ И ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА 

При извършване на дейностите, предмет на поръчката, стриктно 

ще се спазват Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

(ЗЗБУТ). 

При изпълнението ще осигурим: 

1. Извършване на бързо, качествено и ефикасно почистване в 

технологична последователност и сроковете, зададени от Възложителя. 

2. Безопасен и удобен достъп до обекта 

3. Необходимите предпазни средства и работно облекло и 

употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от 

оценката на съществуващите професионални рискове 

4. Спазване на инструкциите по безопасност и здраве 

5. Инструктажите по ЗБУТ на работещите 

6. Картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, 

техническа поддръжка и ремонти на механизацията и постоянният им 
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контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на 

безопасността или здравето на работещите 

Стриктно ще се спазва вътрешната система за проверка, контрол и 

оценка на състоянието на безопасността и здравето на работещите. 

Задълженията на отговорните лица (техническите ръководители, 

бригадирите и др.) и работещите по отстраняване на рисковете в 

работния процес ще бъдат писмено определени в длъжностните им 

характеристики. 

ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

По време на почистване на нерегламентираното депо стриктно ще 

се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците. 

Всички дейности ще се извършват така, че да не се допуска 

каквото и да било замърсяване и увреждане на състоянието на околната 

среда, като по време на изпълнението: 

1. Няма да допускаме замърсяване на въздуха, почвата и водите 

със строителни отпадъци и остатъчни материали. При почистващите 

работи няма да се извършват процеси, свързани с отделяне на вредни 

вещества в почвата и атмосферата, представляващи опасност за 

екологията на района 

2. Отпадъци ще се извозват по безопасен начин на предварително 

указано от Възложителя място . 

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА 
ОТКЛОНЕНИЯ 

В случай, че бъде допуснато замърсяване и увреждане на околната 

среда над допустимите норми, своевременно ще информираме 

Възложителя и компетентните органи. 

1 / 
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Предписанията на компетентните органи за отстраняване на 

отрицателните последици от замърсяването или увреждането на околната 

среда над допустимите норми ще отстраним незабавно за своя сметка. 

ОТЧЕТНОСТ 

През целия процес на работа се изготвя текуща документация. 

Времетраенето и обема на почистването ще се отчита със справка 

по образец, съгласувана и подписана от представител на Възложителя 

/ кмета на населеното място/. 

Фактурирането за извършената работа се извършва, съгласно 

одобрените от Възложителя калкулации, представени с настоящата 

оферта. 

ЕТ" Пролет - Иордан Йорданов" разполага с достатъчен брой 

висококвалифицирани специалисти, с които може успешно да изпълни 

възложените работи. 

В последните осемнадесет години фирмата е изпълнител по договори 

за почистване на депа за отпадъци с общините Велико Търново, Лясковец 

и Дряново. 

Разполагаме с технически специалисти, технически потенциал , 

ресурси и организационни възможности за решаване и перфектно 

изпълнение на дейности свързани с почистване на замърсени терени със 

строителни и битови отпадъци. 

В действията си за почистване на нерегламентирани депа за битови 

отпадъци и замърсени терени със строителни и битови отпадъци на 

кметствата в Община Велико Търново, ЕТ „ ПРОЛЕТ-Йордан Йорданов" 

ще спазва стриктно техническите указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

публичната покана и договора. 

Дейностите, предмет на обществената поръчка ще се извършват, 
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спазвайки действащото в страната законодателство, всички нормативни 

документи, правилници и стандарти в областта на предмета на поръчката. 

Ще реализираме дейностите по почистването на нерегламентирани 

депа за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и битови 

отпадъци в съответствие с изискванията на Възложителя. 

По време на изпълнение на обществената поръчка, фирма 

ЕТ „ Пролет - Йордан Йорданов" ще спазва: 

- Закона за безопасни и здравословни условия на труд 

- Закона за опазване на околната среда 

- Закона за здравето, 

- Закона за опазване на земеделските земи, 

- Противопожарните, техническите и други норми 

- Закона за движение по пътищата 

- Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците 

и други законови и подзаконови нормативни актове, свързани с 

изпълнението на обществената поръчка. 

РИСКОВЕ И ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ 

1. Относно обстоятелства, които могат да доведат до некачествено 

изпълнение на обществената поръчка, считаме, че не съществуват такива, 

поради това че: 

- Фирмата притежава богат опит в дейностите, предмет на поръчката 

- Във фирмата е създадена отлична организация на труда. 

- Има предварително изработен план за работа. 

- ЕТ«Пролет - Йордан Йорданов « разполага с необходимата 

механизация. 
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- Не на последно място е това, че във фирмата работят опитни 

специалисти, с чуство за отговорност и стремеж към високо качество в 

дейностите по почистване на депа за битови отпадъци и замърсени терени 

със строителни и битови отпадъци . 

2. Относно времевия риск за изпълнение на поръчката 

- Създадена е отлична организация. 

- Включваме повече техника, с цел бързото и качествено изпълнение 

на работите. 

- Отлична подготовка и дисциплина на персонала, работещ на 
обекта. 

При изпълнение на обществената поръчка ще се ръководим от 

изискванията и предписанията на РИОКОЗ, РИОСВ, Община Велико 

Търново и други институции, с цел опазване на околната среда. 

По време на изпълнението ще спазваме действащото в страната 

законодателство, всички действащи правилници и нормативни 

документи, касаещи предмета на поръчката. 

Ще изготвяме своевременно съпътстващата работния процес 

документация, съгласно указанията на Възложителя. 

При извършване на проверки на място от страна на Възложителя 

ще осигурим присъствието на наш представител, както и достъп до 

помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на 

възложените дейности. 

Видовете работи ще извършваме, спазвайки Закона за опазване на 

околната среда и указанията на Възложителя. 

Не на последно място е задължението ни да осигурим 

здравословни и безопасни условия на труд. 

20 

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Е Т "Пролет-Йордан Йорданов" гр. В. Търново, 

гарантира за успешното изпълнение на услугата, както с 

натрупания си опит в тази област, така и с богатия си 

технически и кадрови потенциал. 

16.03.2016г. Управител: ....( 

гр. Велико Търново /Мегдан Йорданов/ 
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Образец № 3 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За обществена поръчка с предмет: „Почистване на нерегламентирани депа за битови 
отпадъци и замърсени терени със строителни и битови отпадъци на територията на 
Община Велико Търново" 

ОТ: ЕТ „ ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ „ 
(наименование на участника) 

с адрес: гр.Велико Търново, ул." Стефан мокрев „ № 7 Д, ет.5 

тел.: 062/637971, факс: 062/635975, e-mail: proletyy@abv.bg, 

ЕИК/БУЛСТАТ: .104001727, 

Регистрация по ЗДДС: BG 104001727 

Разплащателна сметка: 

IBAN сметка. 

BIC код на банката 

Банка:. 

Град/клон/офис: 

Адрес на банката:. 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената 
чрез публична покана обществена поръчка с предмет: „Почистване на нерегламентирани 
депа за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и битови отпадъци на 
територията на Община Велико Търново" 

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в срок и съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната 
банкова сметка: 
IBAN сметка. ] 
BIC код на банката: 

Банка: 
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2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури. 

3. Предлагаме цени за извършване на всяка една от дейностите, посочени по-долу: 

- Машиносмяна на челен товарач 

- Пробег на челен товарач 

- Машиносмяна на булдозер 

- Транспорт булдозер с влекач 

- Товарене на отпадъци машинно 

- Товарене на отпадъци ръчно 

- Празен пробег на товарен автомобил 

- Транспортиране на отпадъци до реглам. Депо 

- Ръчно почистване на замърсени терени 

196.74 лв/мсм 

173.75 лв/мсм 

2.81 лв/км 

11.99 лв/мЗ 

3.78 лв/мЗ 

3.79 лв/км 

2.22 лв/км 

2.31 лв/км 

2.77 лв/м2 

Приложение: анализи/калкулации, от които да е видно ценообразуването 

- Срок за плащане на поръчката - до 30 /тридесет/ дни след одобряване на фактурата 

4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева БЕЗ 
ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема 
предвид изписаното с думи.. 

Посоченото възнаграждение включва: 
Разходи за работни заплати 

* средна часова ставка 3,50 лв/чч. 
Допълнителни разходи ФРЗ 110 % 

* Разходи за социални, здравни и др. осигуровки и надбавки 
Разходи за механизацията 

* Разходи за амортизации 
* Разходи за горива 
* Доставно-складови разходи 

Допълнителни разходи - 20 % 
П е ч а л б а - 1 0 % 

Дата 15.03.2016 г. Подпис и печат: 
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ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: 
„Почистване на незаконни депа за битови отпадъци и замърсени терени със строителни 
и битови отпадъци на територията на Община Велико Търново „ 

КАЛКУЛАЦИЯ 
ЗА СТОЙНОСТТА НА 1 МСМ НА ФАДРОМА - ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ 

I. ТРУД 
8чх3.50лв., 28.00 лв. 
допълнителни разходи -110% 30.80 лв. 

58.80 лв. 

II. АМОРТИЗАЦИИ 5.80 лв. 

III. РАЗХОДИ ЗА ГСМ 
3.1 Нормативно основание - НАРЕДБА №1/26.12.1989 

на МСАБ с цени към м. 03.2016 г. 
3.2 ДИЗ.ГОРИВО 60л х 1,49лв. 89.40 лв. 
З.ЗМ19Д 1.5%отт. 3.2 1.341лв. 
3.4 90 ЕР 05 % от т.3.2 0.447 лв. 
3.5 ГРЕС 0.5 % от т.3.2 0.447 лв. 
3.6 СПОМАГ.МАТЕРИАЛ И 1.0% от т.3.2 0.894 лв. 
3.7 Разходи за текущ ремонт 3% от т.3.2 2.682 лв. 
ВСИЧКО I + II + III 95.21 лв. 

IV. Допълнителни разходи 20% 19.04 лв. 
ВСИЧКО I + II + III+IV 178.85 лв. 

10% ПЕЧАЛБА ВЪРХУ l+ll+lll+IV 17.89 лв. 
ВСИЧКО ЗА 1 МСМ без ДДС 196.74 лв. 
20 % ДДС 39.35 лв. 
ВСИЧКО ЗА 1 МСМ с ДДС 236.09 лв. 

16.03.2016 г. Съставил: 
/ЕТ"П ролет-Й. йо1рКДо^1\у 
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ПРЕДМЕТНА ПОРЪЧКАТА: 
„Почистване на нерегламентирани депа за битови отпадъци и замърсени терени със 
строителни и битови отпадъци на територията на Община Велико Търново " 

КАЛКУЛАЦИЯ 
ЗА СТОЙНОСТТА НА ПРОБЕГ НА ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ 

I. Средна скорост за движение на пътно-строителна техника ФАДРОМА 10 км. 

II. Цена за 1 мсм на Фадрома - челен товарач 196.74 лв. 

III. Среден пробег за 1 мсм от 7.5 часа 70 км. 

IV. Цена на 1 км. Пробег - 196.74 лв.:70 км. 2.81лв. 

Цена за 1 км пробег на Фадрома без ДДС 2.81 лв. 

16.03.2016г. Съставил: 
/ЕТ"Пролет-Й. Йорданов '̂/ 
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ПРЕДМЕТ НАПОРЪ ЧКА ТА: 
„Почистване на нерегламентирани депа за битови отпадъци и замърсени терени със строителт 
и битови отпадъци на територията на Община Велико Търново „ 

КАЛКУЛАЦИЯ 

ЗА СТОЙНОСТТА НА МАШИНОСМЯНА НА БУЛДОЗЕР С-100 

ТРУД 
8чх3 .50лв . 28.00 лв. 
допълнителни разходи-110% 30.80 лв. 
ОБЩО: 58.80 лв. 

II, Амортизации 1.05 лв. 

III. РАЗХОДИ ЗА ГСМ 
3.1 Нормативно основание - НАРЕДБА №1/26.12.1989 

на МСАБ по цени към м.03.2016 г. 
3.2.1. ДИЗ.ГОРИВО 50 л. х 1,49 лв/л. 
3.2.2 Бензин 0,5 л. х 1,51лв. 
3.2.3 Смазочни материали 1% отт. 3.2.1. 
3.2.4. Спомагателни материали 2% от т. 3.2.1. 
3.2.5. Основен ремонт 2,7 % отт. 3.2.1. 
3.2.6. Текущ ремонт 3 % отт. 3.2.1. 

74.50 лв. 
0.76 лв. 
0.75 лв. 
1.49 лв. 
2.01 лв. 
2.24 лв. 

ОБЩО: 81.75 лв. 

IV. Допълнителни разходи 20% 16.35 лв. 

ВСИЧКО I + II +III+IV 

10 % ПЕЧАЛБА ВЪРХУ l+ll+lll + IV 
ВСИЧКО ЗА 1 МСМ 
Д Д С 20% 
ОБЩО за 1 мсм с вкл. ДДС 

157.95 лв. 

15.80 лв. 
173.75 лв. 

34.75 лв. 

208.49 лв. 

16.03.2016г. Съставил: 
/ЕТ"Пролет-Й. Йорданрв/^ 
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ПРЕДМЕТНА ПОРЪЧКАТА: 
„Почистване на нерегламентирани депа за битови отпадъци и замърсени терени 
със строителни и битови отпадъци на територията на Община Велико Търново „ 

К А Л К У Л А Ц И Я 
за транспорт на булдозер с платформа и влекач ВОЛВО F12 

I. Труд 
шофьор влекач /8 х 3,50лв./ 28.00 лв. 
допълнителни разходи 110% 30.80 лв. 
шофьор придружаващ автомобила /8 х 3.50 лв./ 28.00 лв. 
допълнителни разходи 110% 30.80 лв. 
Общо 117.60 лв. 

II. Амортизация 

влекач 60000х20%:252 47.62 лв. 
платформа 20000х20%:252 15.87 лв. 
Общо 63.49 лв. 

Ш.ГСМ - основание Наредба №3/251Х.89г. 
основен разход 25.5л 
надбавка 18л по чл.9,ал.1,т1+ 20л за ремаркето 
20% по чл18,т.4а в/у осн.разход-25.5лх20%= 5.10л. 
20% по чл18,т.7г в/у осн.разход-25.5лх20%= 5.1 Ол. 
Дизелово гориво общо 73.7 х 1,49 109.81 лв. 
Придружаващ автомобил УАЗ 409 
Бензин 25.00 л. х 1,51лв. 37.75 лв. 
смазочни материали 1.5% от 73.7л. х3.40 3.76 лв. 
спомагателни материали 3% от 147.56 4.43 лв. 
текущ ремонт 5% от 147.56 7.38 лв. 
Общо III 163.13 лв. 
Общо I+II+III 344.22 лв. 
IV. Печалба 10% 34.42 лв. 
Общо 378.64 
ДДС 20% 75.73 лв. 
Цена за ЮОкм с вкл.ДДС 454.37 лв. 
Цена за 1 км с вкл. ДДС 4.54 лв. 

Цена за 1 км без ДДС 3.79, 

1б.оз.201бг. Съставил: 
/ЕТ" ПРОЛЕТ 
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ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: 
„Почистване на нерегламентирани депа за битови отпадъци и замърсени терени със строителни 
и битови отпадъци на територията на Община Велико Търново „ 

КАЛКУЛАЦИЯ 
ЗА ТОВАРЕНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 

МАШИННО 
ЗА 1 мЗ 

I. ТРУД 0.56 лв. 
допълнителни разходи за труд 110% 0.62 лв. 

1.18 лв 

II. АМОРТИЗАЦИИ 0.23 лв. 

III. РАЗХОДИ ЗА ГСМ 
3.1.Нормативно основание - НАРЕДБА №1/26.12.1989 
на МСАБ с цени към м.03.2016 г. 
3.2 ДИЗ.ГОРИВО 1.49 лв. 
3.3 Масла 0.20 лв. 
ОБЩОт. Ill 1.69 лв. 

IV. Допълнителни разходи 20% 0.34 лв. 
ВСИЧКО I + II + III +IV 3.434 лв. 
10 % ПЕЧАЛБА ВЪРХУ I+II+III+IV 0.343 лв. 
ВСИЧКО без ДДС 3.7774 лв. 
Д Д С 20% 0.76 лв. 
О Б Щ О 4.53 Л В . 

СТОЙНОСТ НА 1 мЗ без ДДС 3.78 лв. 

16.03.2016 г. Съставил: 
/ЕТ"Пролет-Й.ЙордаУ>^А 
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ПРЕДМЕТ НА ПОРЪ ЧКА ТА: 
„Почистване на нерегламентирани депа за битови отпадъци и замърсени терени 
със строителни и битови отпадъци на територията на Община Велико Търново „ 

К А Л К У Л А Ц И Я 
за товарене на отпадъци на товарен автомобил ръчно 

за 1 куб. м. 

н.време ч .ставка стойност 

I. Труд 1.50 3.00 4.50 лв 
Н.допълнителни разходи 110% 4.95 лв 
Общо 9.45 лв 
III. Материали/инструменти-лопати, вили и др/ 1.45 лв 
IV. Печалба 10% 1.09 лв 
Общо I+II+III+IV 11.99 лв 

Цена за 1 куб.м./безДДС/ 11.99 лв 

1б.оз.201бг. Съставил: 
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ПРЕДМЕТНА ПОРЪЧКАТА: 
„Почистване на нерегламентирани депа за битови отпадъци и замърсени терени със 
строителни и битови отпадъци на територията на Община Велико Търново " 

КАЛКУЛАЦИЯ 
ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО СЪС 

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 10t - ПРАЗЕН ПРОБЕГ 
ЗА 1 км. 

I. ТРУД 
8 ч х 3,50лв., 28.00 лв. 
допълнителни разходи -110% 30.80 лв. 
Общо 58.80 лв. 

АМОРТИЗАЦИИ 2.80 лв. 

РАЗХОДИ ЗА ГСМ 
3.1.Нормативно основание - НАРЕДБА №3/25.09.1989 
на Министерството на транспорта с цени към м. 03.2016 г. 
3.2 ДИЗ.ГОРИВО 39л х 1,49лв. 58.11 лв. 
добавка 25.6л х 1,49 лв. 38.14 лв. 
3.3 М 19 Д 3.5% от т. 3.2 3.369 лв. 
3.4 МХЛ 2.5 % отт.3.2 2.406 лв. 
3.6 ГРЕС 2 % отт.3.2 1.925 лв. 
3.7 СПОМАГ.МАТЕРИАПИ 5% отт.3.2 4.813 лв. 
3.8 ОСНОВЕН РЕМОНТ 3% отт. 3.2 2.888 лв. 
3.9 ТЕКУЩ РЕМОНТ 5% отт.3.2 4.813 лв. 
ВСИЧКО 116.467 лв. 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ 20% 23.293 лв 

ВСИЧКО I + II + III + IV 201.36 лв. 

10% ПЕЧАЛБА ВЪРХУ l+ll+lll + IV 20.14 лв. 
ВСИЧКО БЕЗ ДДС 221.50 лв. 
Д Д С 20% 44.30 лв. 
О Б Щ О 265.80 лв. 

СТОЙНОСТ НА 1 км БЕЗ ДДС 221.50 лв. : 100 км 2.22 лв 

16.03.2016Г. Съставил: , 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



ПРЕДМЕТНА ПОРЪЧКАТА: 
„Почистване на нерегламентирани депа за битови отпадъци и замърсени терени със 
строителни и битови отпадъци на територията на Община Велико Търново " 

КАЛКУЛАЦИЯ 
ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО СЪС 

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 10t - ПЪЛЕН ПРОБЕГ 
ЗА1 км. 

I. ТРУД 
8 ч х 3,50лв., 
допълнителни разходи -110% 
Общо 

II. АМОРТИЗАЦИИ 

III. РАЗХОДИ ЗА ГСМ 
3.1.Нормативно основание - НАРЕДБА №3/25.09.1989 
на Министерството на транспорта с цени към м.03.2016 г. 
3.2 ДИЗ.ГОРИВО 
добавка 29.5л х 1,49 лв. 
3.3 М 19 Д 
3.4 МХЛ 
3.6 ГРЕС 
3.7 СПОМАГ.МАТЕРИАЛИ 
3.8 ОСНОВЕН РЕМОНТ 
3.9 ТЕКУЩ РЕМОНТ 
ВСИЧКО 

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ 

V. ВСИЧКО I + II + III + IV 

10% ПЕЧАЛБА ВЪРХУ l+ll+lll + IV 

ВСИЧКО БЕЗ ДДС 
Д Д С 
О Б Щ О 

28.00 лв. 
30.80 лв. 
58.80 лв. 

2.80 лв. 

39л х 1,49лв. 58.11 лв. 
43.96 лв. 

3.5% от т. 3.2 3.57 лв. 
2.5 % от т.3.2 2.55 лв. 
2 % от т.3.2 2.04 лв. 
5 % от т.3.2 5.10 лв. 
3.5% от т. 3.2 3.57 лв. 
5% от т.3.2 5.10 лв. 

124.01 лв. 
20% 24.80 лв. 

210.41 лв. 

21.04 лв. 
231.45 лв. 

20% 46.29 лв. 
277.74 лв. 

СТОЙНОСТ НА 1 км БЕЗ ДДС 231.45 лв. : 100 км 2.31 лв. 
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Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



ПРЕДМЕТНА ПОРЪЧКАТА: 
„Почистване на нерегламентирани депа за битови отпадъци и замърсени терени със 
строителни и битови отпадъци натериторията на Община Велико Търново " 

К А Л К У Л А Ц И Я 
ръчно почистване на замърсени терени 

за 1 кв. м. 

н.време ч.ставка стойност 

I- Труд 
И.допълнителни разходи 110% 
Общо 

III. Печалба 10% 
Общо 

Цена за 1 кв.м. /безДДС/ 

0.40 3.00 1.20 лв 
1.32 лв 
2.52 лв 

0.25 лв 
2.77 лв 

2.77 лв 
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Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




