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№ 
 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА 
БРОЙ 

КОНТЕЙНЕРИ 

РАЗСТОЯНИЕ ДО 
РЕГИОНАЛНОТО 

ДЕПО 
НАСЕЛЕНИЕ 

 гр. Попово 470 
45 18236 

кв. Невски и кв. Сеячи 46 

1. Априлово 34 48 659 

2. Баба Тонка 10 60 132 

3.  Берковски 8 63 83 

4.  Бракница 9 62 28 

5. Водица 54 63 666 

6. Гагово 36 53 704 

7.  Глогинка 33 40 677 

8.  Горица 15 62 85 

9.  Долец 9 62 16 

10.  Д. Кабда 18 56 291 

11. Дриново 36 57 482 

12.  Еленово 32 63 442 

13.  Заветно 8 33 90 

14. Зараево 47 56 1010 

15. З.Стояново 25 70 211 

16. Звезда 13 50 141 

17. Иванча 6 67 16 

18. Кардам  75 52 1410 

19. Ковачевец  49 56 602 

20. Козица 17 58 367 

21. Конак 10 60 50 

22. Ломци 46 61 907 

23. Манастирица 6 65 17 

24. Марчино 10 59 59 

25. Медовина 43 49 593 

26. Осиково 20 69 115 

27. Паламарца 64 52 314 

28. Помощица 15 64 35 

29. Посабина 21 55 171 

30. Садина  75 63 856 

31 Светлен  63 39 1155 

32. Славяново 55 56 905 

33. Тръстика 20 66 248 

34 Цар Асен 26 70 138 

 

 
1524 

 31911 
 
 

1.3. Дейности сметосъбиране и сметоизвозване: 
Дейностите сметосъбиране и сметоизвозване са свързани с твърдите битови отпадъци, 

генерирани на територията на гр. Попово Попово  с кв. Невски и кв. Сеячи и 34 села от Община 

Попово, а именно: Априлово, Баба Тонка, Берковски, Бракница, Водица, Гагово, Глогинка, 
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Горица, Долец, Долна Кабда, Дриново, Еленово, Заветно, Зараево, Захари Стояново, Звезда, 

Иванча, Кардам, Ковачевец, Козица, Конак, Ломци, Манастирца, Марчино, Медовина, Осиково, 

Паламарца, Помощица, Посабина, Садина, Светлен, Славяново, Тръстика и Цар Асен. 

Основното изискване към участниците по отношение на сметосъбирането и 

сметоизвозването е свързано с ефективна организация за събиране и извозване на отпадъците до 

Регионално депо Търговище в землището на с. Пайдушко, община Търговище. Средното 

разстояние от населените места на общината до Регионалното депо за неопасни отпадъци е 45км.  

 

Предвиденият минимален брой здрави контейнери и кофи, който задължително трябва да 

бъде доставен от Изпълнителя за извършване на дейността, предмет на обществената поръчка и 

предвидената честота на обслужване на съдовете  са както следва: 

- Контейнери с обем 1,1, м3 тип “Бобър” – 1524бр. 

Доставката на общия минимален брой съдове за ТБО, с които ще се извършва дейността 

на територията на общината, е за сметка на Изпълнителя. 

Съдовете следва да бъдат метални, с ненарушена цялост и да отговарят на следните 

изисквания: 

• Контейнери тип „Бобър” – 1,1 куб.м.: 

• Обем (вместимост) – 1 100 литра; 

• Материал –стоманена ламарина с дебелина минимум 1,5 мм с поцинковано покритие; 

Всички съдове за събиране на ТБО, предвидени за доставка трябва да отговарят на 

изискванията на българските и европейските стандарти за подвижни събирателни съдове, на 

изискванията за безопасност и здраве. Конструктивните размери на контейнерите трябва да 

отговарят за ползване от всички сметоизвозващи машини. 

Участникът в поръчката декларира и представя доказателства, че са налице повече от 

минимум изискания брой съдове ТБО, необходими за извършване на услугата.  

Съдовете за смет от 1,1 м3 задължително се дезинфекцират два пъти годишно със 
специален автомобил за измиване и дезинфекция. 

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. 

 
1.4.  Минимална честота на извозване: 
Битовите отпадъци, генерирани на територията на община Попово, следва да се извозват за 

депониране на Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с.Пайдушко, община 

Търговище. Средното разстояние от населените места на общината до Регионалното депо за 

неопасни отпадъци е 45 км. 

Честотата на извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване по населени 

места към настоящия момент е определена със Заповеди  № З-17-746/26.10.2017 г. и № З-17-

747/26.10.2017 г.  на Кмета на община Попово и е както следва: 
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№ 
 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА 
БРОЙ 

КОНТЕЙНЕРИ 
ЧЕСТОТА НА ИЗВОЗВАНЕ 

 гр. Попово 40 Четири пъти седмично 

 гр. Попово 120 Три пъти седмично 

 гр. Попово 260 Два пъти седмично 

 гр. Попово 50 Един път седмично 

 кв. Невски 21 Три пъти месечно 

 кв. Сеячи 25 Три пъти месечно 

1. Априлово 34 Два пъти месечно 

2. Баба Тонка 10 Един път месечно 

3.  Берковски 8 Един път месечно 

4.  Бракница 9 Един път месечно 

5. Водица 54 Два пъти месечно 

6. Гагово 36 Два пъти месечно 

7.  Глогинка 33 Два пъти месечно 

8.  Горица 15 Един път месечно 

9.  Долец 9 Един път месечно 

10.  Д. Кабда 18 Един път месечно 

11. Дриново 36 Два пъти месечно 

12.  Еленово 32 Един път месечно 

13.  Заветно 8 Един път месечно 

14. Зараево 
47 

Два пъти месечно (1.11 – 31.03) 

Три пъти месечно (1.04 – 31.10) 

15. З.Стояново 25 Един път месечно 

16. Звезда 13 Един път месечно 

17. Иванча 6 Един път месечно 

18. Кардам  75 Три пъти месечно 

19. Ковачевец  49 Три пъти месечно 

20. Козица 17 Два пъти месечно 

21. Конак 10 Един път месечно 

22. Ломци 46 Два пъти месечно 

23. Манастирица 6 Един път месечно 

24. Марчино 10 Един път месечно 

25. Медовина 47 Три пъти месечно 

26. Осиково 20 Един път месечно 

27. Паламарца 64 Два пъти месечно 

28. Помощица 15 Един път месечно 

29. Посабина 21 Един път месечно 

30. 

Садина  
75 

Два пъти месечно (1.11 – 31.03) 

Три пъти месечно (1.04 – 31.10) 

31 Светлен  70 Три пъти месечно 

32. Славяново 55 Два пъти месечно 

33. Тръстика 20 Един път месечно 

34 Цар Асен 26 Един път месечно 

  1524  
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Броят на съдовете за битови отпадъци през периода на изпълнение на поръчката може да 

варира, съобразно доставените и бракуваните негодни съдове, разполагането на допълнително 

съдове за въведени в експлоатация нови обекти и обслужване на допълнително включени райони. 

 

1.5. Допустими технологични операции по събиране и транспортиране на ТБО от 
специализираните съдове: 

• изнасяне на съдове до сметоизвозващия автомобил; 

• закачане, изсипване и откачане на съдовете от автомобила; 

• почистване на площадката  в радиус от 1 метър около съдовете при вдигането им; 

• връщане на съдовете по местата им; 

• два пъти в годината дезинфекция на всички съдове за ТБО. 

 

Изпълнителят на обществената поръчка е длъжен: 

• Да спазва изискванията на настоящата документация, договора за изпълнение на 

поръчката, 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. 

• Да спазва изискванията на Възложителя по изпълнение предмета на поръчката. 

• Площадките около съдовете за ТБО да се почистват от Изпълнителя 

непосредствено след обслужването на съда. 

• Всички промени в местоположението на съдовете, включително увеличаване или 

намаляване на същите, става след предварително съгласуване с Възложителя и 

приемо-предавателен протокол.  

 

1.6. Депониране на отпадъците 
Събраните отпадъци от всички населени места на територията на община Попово се 

транспортират до Регионално депо Търговище. Регионално депо за неопасни отпадъци в 

землището на с. Пайдушко, община Търговище отстои на около 45 км североизточно от град 

Попово. 

Изпълнителят винаги транспортира и разтоварва събраните отпадъци само на 

съоръженията за третиране на отпадъци или до Регионалното депо за  неопасни отпадъци  – 

Търговище по време на тяхното официално работно време. 

Изпълнителят се придържа към изискванията за достъп и процедурите за влизане в 

съоръженията за третиране на отпадъци респ. на Регионалното депо за  неопасни отпадъци  – 

Търговище. 

Изпълнителят по всяко време контролира своите работници и инспектира техните 

дейности и гарантира, че не е допуснато замърсяване около съдовете за отпадъци и по маршрута 

за транспортиране.    

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. Всички услуги, предмет на договора за изпълнение на 

обществената поръчка ще бъдат обект на проверки от страна на представители на Възложителя. 

 

1.7. Поддържане на обществената хигиена 
Предмет на настоящата поръчка са и дейностите по машинно метене и машинно миене на 

местата за обществено ползване в гр.Попово. 
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Дейностите по машинно метене и машинно миене на местата за обществено ползване в 

гр.Попово се извършват през пролетно - летния сезон във време, специално указано от Общината, 

със следната годишна честота: 

№ 
ред 

Вид дейност 
Мерна 

единица 

  
Количество Кратност през 

календарна 
година 

    1. Механизирано метене  дка 67,30 1 път 

2. Машинно миене дка 190,00 1 път 

3. Машинно миене дка 37,30 5 пъти 

 

 

1.8. Специфични изисквания и условия: 
Изпълнителят се задължава при извършване на видовете дейности, предмет на поръчката, 

стриктно да спазва санитарно-хигиенните изисквания на действащата нормативна уредба, 

регламентираща управлението и дейностите с отпадъци, както и утвърдения график за 

почистване на община Попово. 

Изпълнителят гарантира осигуряването на услугата по извозване на ТБО, миене и 

почистване на площите за обществено ползване и по време на официални празници. 

Изпълнителят извършва услуга по почистване на територии за обществено ползване при 

общоградски мероприятия /митинги, концерти и др./ в случай, че същото се възложи писмено от 

Възложителя в срок от 2 работни дни преди проявата. 

По заявка на Възложителя, Изпълнителят поставя допълнително съдове за ТБО преди 

различни прояви /празници на града, панаир, цирк и др./, които се провеждат в гр. Попово. 

Осигурява извозването, депонирането на ТБО и почистването на териториите за обществено 

ползване за периода на осъществяването им. След приключване на проявата, съдовете за ТБО 

трябва да бъдат обслужени, а заетите териториите почистени. 

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 вреди всички съществуващи комуникации /електрически мрежи, въздушни кабели и 

проводи и др./, 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. 

При извършване на услугата по събиране и извозване на ТБО Изпълнителят стриктно 

спазва безопасността на движението и използва всички приемливи и достъпни методи на 

действие, за да сведе до минимум степента на безпокойството или неудобството, което може да 

причини на автомобилния трафик и пешеходците. 

Изпълнителят не позволява на използваните от него превозни средство да превозват товар 

с тегло над позволеното, както и да разпиляват превозваните ТБО. 

 

1.9. Технологичен минимум на техническите средства за събиране и извозване на 
отпадъците: 

Участника трябва да осигури за своя сметка за изпълнението на обществената поръчка*: 

• Автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване (по преценка на участника, но не 

по-малко от 2 /два/ сметосъбиращи автомобила) с висока степен на уплътняване, с 

вместимост между 16 и 22 м3, пригодени за обслужване на контейнери тип “Бобър” 
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1,1 куб. м. Сметосъбиращите автомобили трябва да са с минимум европейски 

екологичен стандарт ЕВРО 4 или еквивалент. 

• 1 брой специализиран автомобил за дезинфекция на съдове за отпадъци – тип  

“Бобър” 1,1 куб. м.  

• Контейнер тип “Бобър“ с обем 1,1 м3 – не по малко от 1524 бр. 

• 1 брой специализиран автомобил за миене на улици в гр. Попово. 

• 1 брой  специализиран автомобил за метене на улици в гр. Попово.  

Описаната техника и съдове за отпадъци могат да бъдат собственост на участника, 

закупени на лизинг или наети. 

*Посочените по-горе изисквания са за минимален брой техническо оборудване. Всеки 

участник може да предложи 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 

всякаквозамърсяване от разпиляни БО, 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 

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 

лицензирани водачи. 

 

1.10. Изисквания към материално-техническата база 
Изпълнителят следва да осъществява поддръжка, ремонт и почистване на транспортните 

средства. Дейностите по поддръжка и ремонт на съдовете за ТБО са за сметка на Изпълнителя. 

Възложителят не дължи допълнително заплащане за извършването им по време на изпълнението 

на договора. 

 

1.11. Контрол 
Възложителят ще контролира изпълнението на услугите и ще заплаща на Изпълнителя, с 

когото е сключен договор за извършената работа по ред, описан в договора. Прекият контрол от 

страна на Възложителя по изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка ще се 

осъществява от упълномощени представители на Възложителя. 

Изпълнителят е длъжен да оказва съдействие на Възложителя за наблюдение и контрол на 

услугите 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 

непрекъсната връзка с Възложителя. 

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

трябва да проверява ежедневно. 
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tel.: +359 60840021 
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Изпълнителят е длъжен да поддържа комуникация и с гражданите, като отговаря на техни 

въпроси и взема мерки при подадени сигнали. 

1.12. Други. 
Към Техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът следва да 

приложи и Методология на изпълнение, която включва минимум (без да се ограничава) следните 

точки: 

1.12.1. Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката 
Участникът следва да разпише подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ 

се до основните дейности на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и да предложи 

последователността и взаимообвързаността на предвидените от него дейности по сметосъбиране 

и сметоизвозване, както и дезинфекцията на съдовете за битови отпадъци и почистването на 

местата за обществено ползване, в зависимост от представения технологичен подход за 

постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност и 

периодичност, съобразно техническата спецификация. Следва да се обхванат всички дейности, 

необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните 

дейности, дейностите по изпълнението на дейността, както и всички други дейности, необходими 

за постигане целите на договора. В стратегията да се посочат мерки за недопускане препълването 

на съдовете и/или замърсяване на прилежащите им площи. Да се опише разпределението на 

техническите средства и човешкия ресурс с посочени задължения и отговорности на лицата, 

както и взаимоотношения между тях. Участникът следва да предложи мерки за управление и 

контрол на качеството при изпълнението на поръчката. Подходът следва да отговаря на 

изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на 

действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е 

съобразена с предмета на поръчката. Подходът трябва да бъде ясен, разбираемо представен и 

релевантен на предмета на поръчката. Подходът за изпълнение трябва да е подкрепен с 

релевантна и подробна работна програма за изпълнение на дейностите сметосъбиране и 

сметоизвозване по договора, демонстриращ детайлно и обосновано времевото и ресурсно 

разпределение не видовете работи. 

1.12.2. Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове, които 
могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора – следва да се 

определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат 

потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. 

Рисковете, дефинирани от Възложителя, се свеждат до: 

• Рискове, свързани с промяна в план-сметката на общината 

• Рискове, свързани с промяна в законодателството 

• Рискове от материално-технически характер 

• Рискове, свързани с опазването на околната среда. 

Техническото предложение на всеки един от участниците в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове: 

- Разгледани аспекти и сфери на влияние на риска; 

- Мерки за недопускане проявлението на риска; 

- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 

1.12.3. Работна програма за изпълнение на дейностите по сметосъбиране и 
сметоизвозване 

Участникът следва да представи работна програма за изпълнение на дейностите по 

сметосъбиране и сметоизвозване, която трябва да бъде ясно и конкретно дефинирана, обоснована 

и да е в съответствие с Техническите спецификации, нормативната уредба, предложения от 
















































































































































































































































































