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Образец 
Приложение № 6 

 
ОТ: _______________________________________________________________________________________________________, 

/наименование на участника/ 
 
със седалище и   адрес на управление:  
 
_________________________________________________________________________________________ , 
 
регистриран ________________________________________ , ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава  
 
________________ , 
   /данни за регистрация на участника/ 
 
представляван от ___________________________________________________________ ,   
    /трите имена/ 
 
в качеството му на ____________________________ , 
   /длъжност или друго качество/ 
 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
 

„Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Смолян и 
републикански пътища в чертите на гр.Смолян  за оперативни сезони 2012/2013 година, 2013/2014 година и 2014/2015 година” 

 

 



 

 
 

СПИСЪК ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНО И ПРЕДВИДЕНО 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 
 
 
 

І. Списък на техническото оборудване, налично или предвидено за изпълнение на дейностите, предмет на 
поръчката, по обособени позиции 

 
 

1. Списък на техническото оборудване за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в Участък 1 /Обособена 
позиция 1/ - Район с.Стойките, с.Широка лъка, с.Гела, с.Солища, с.Стикъл, с.Върбово и съставните махали - с обща дължина 
69.6 км, в т.ч. за зимно поддържане – 41.3 км : 39.3 км.ОПМ+2,000 км улична мрежа 

 

 Вид техническо 
обородуване 

Описание на дейностите, за 
които ще се използва 

Рег. номер 
 

Мощност/ 
капацитет 

Години 

Собствено или 
наето, посочване на 

основание за 
ползване 

Произход 
държава 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
...        

 
 



 

2. Списък на техническото оборудване за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в Участък 2 /Обособена 
позиция 2/ - Район с.Горна Ряка, с.Катраница, с.Петково, с.Белев дол и съставните махали- 31,2 км, в т.ч. за зимно 
поддържане-29.2 км:26,2 кмОПМ+3,000км улична мрежа; 
 

 Вид техническо 
обородуване 

Описание на дейностите, за 
които ще се използва 

Рег. номер 
 

Мощност/ 
капацитет 

Години 

Собствено или 
наето, посочване на 

основание за 
ползване 

Произход 
държава 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
...        

 
 
3. Списък на техническото оборудване за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в Участък 3 /Обособена 
позиция 3/ - Район с.Ровино, с.Селище, с.Требище, с.Търън и съставните махали-25.8 км, в т.ч. за зимно поддържане-16.1 
км.ОПМ; 
 

 Вид техническо 
обородуване 

Описание на дейностите, за 
които ще се използва 

Рег. номер 
 

Мощност/ 
капацитет 

Години 

Собствено или 
наето, посочване на 

основание за 
ползване 

Произход 
държава 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
...        

 
 



 

4. Списък на техническото оборудване за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в Участък 4 /Обособена 
позиция 4/ - Район с.Ряка, с.Тикале, с.Градът, с.Лъка- 26.6 км, в т.ч. за зимно поддържане-17.5 км. ОПМ; 
 

 

 Вид техническо 
обородуване 

Описание на дейностите, 
за които ще се използва 

Рег. номер 
 

 
Мощност/ 
капацитет 

 
Години 

Собствено или 
наето, посочване на 

основание за 
ползване 

Произход 
държава 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
...        

 
 

5. Списък на техническото оборудване за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в Участък 5 /Обособена 
позиция 5/ - Район с.Мугла и съставните махали – с обща дължина 36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане- 28,0 км.: 26,0 
ОПМ+2,000км улична мрежа; 
 

 

 Вид техническо 
обородуване 

Описание на дейностите, 
за които ще се използва 

Рег. номер 
 

 
Мощност/ 
капацитет 

 
Години 

Собствено или 
наето, посочване на 

основание за 
ползване 

Произход 
държава 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
...        

 



 

6. Списък на техническото оборудване за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в Участък 6 /Обособена 
позиция 6/ - Район с.Турян, с.Пещера, с.Кремене – с обща дължина 32,5 км, в т.ч. за зимно поддържане-15.4 км.ОПМ 

 

 Вид техническо 
обородуване 

Описание на дейностите, 
за които ще се използва 

Рег. номер 
 

 
Мощност/ 
капацитет 

 
Години 

Собствено или 
наето, посочване на 

основание за 
ползване 

Произход 
държава 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
...        

 
7. Списък на техническото оборудване за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в Участък 7 /Обособена 
позиция 7/ - Район с.Кутела, с.Виево, с.Славейно,  хижа “Момчил юнак” и съставните махали – с обща дължина 40.0 км, в 
т.ч. за зимно поддържане-34.6 км.ОПМ; 
 

 Вид техническо 
обородуване 

Описание на дейностите, 
за които ще се използва 

Рег. номер 
 

 
Мощност/ 
капацитет 

 
Години 

Собствено или 
наето, посочване на 

основание за 
ползване 

Произход 
държава 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
...        

 
 
 



 

8. Списък на техническото оборудване за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в Участък 8 /Обособена 
позиция 8/ - Район с.Смилян, с.Липец, с.Букаците, с.Сивино, с.Чеплят, с.Горово и съставните махали-36,8 км, в т.ч. за зимно 
поддържане-27,6 км.ОПМ; 
 

 Вид техническо 
обородуване 

Описание на дейностите, 
за които ще се използва 

Рег. номер 
 

 
Мощност/ 
капацитет 

 
Години 

Собствено или 
наето, посочване на 

основание за 
ползване 

Произход 
държава 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
...        

 
 
 
9. Списък на техническото оборудване за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в Участък 9 /Обособена 
позиция 9/ - Район с.Черешево, с.Кремене, с.Киселчово и съставните махали-30.2 км,в т.ч. за зимно поддържане-20,1 км.: 
19,1км ОПМ+1,000 км улична мрежа; 

 

 Вид техническо 
обородуване 

Описание на дейностите, 
за които ще се използва 

Рег. номер 
 

 
Мощност/ 
капацитет 

 
Години 

Собствено или 
наето, посочване на 

основание за 
ползване 

Произход 
държава 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
...        

 



 

 
 
10. Списък на техническото оборудване за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в Участък 10 /Обособена 
позиция 10/ - Район с.Бориково, с.Черешките, с.Арда, с.Горна Арда и съставните махали-37.2 км, в т.ч. за зимно 
поддържане-18,1 км.ОПМ; 
 

 Вид техническо 
обородуване 

Описание на дейностите, 
за които ще се използва 

Рег. номер 
 

 
Мощност/ 
капацитет 

 
Години 

Собствено или 
наето, посочване на 

основание за 
ползване 

Произход 
държава 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
...        

 
 
11. Списък на техническото оборудване за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в Участък 11 /Обособена 
позиция 11/ - Район с.Вълчан, с.Змиево и с.Равнината- 14.3 км, в т.ч. за зимно поддържане-8.2 км.ОПМ; 
 

 

 Вид техническо 
обородуване 

Описание на дейностите, 
за които ще се използва 

Рег. номер 
 

 
Мощност/ 
капацитет 

 
Години 

Собствено или 
наето, посочване на 

основание за 
ползване 

Произход 
държава 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
...        



 

 
 
 
 
12. Списък на техническото оборудване за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в Участък 12 /Обособена 
позиция 12/ - Район  с.Левочево, с.Хасовица, с.Писаница – с обща дължина – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане-16,7 км.: 
15,2 км ОПМ+1,500км улична мрежа; 

 

 Вид техническо 
обородуване 

Описание на дейностите, 
за които ще се използва 

Рег. номер 
 

 
Мощност/ 
капацитет 

 
Години 

Собствено или 
наето, посочване на 

основание за 
ползване 

Произход 
държава 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
...        

 
 
13. Списък на техническото оборудване за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в Участък 13 /Обособена 
позиция 13/ - Район с.Полковник Серафимово, с.Фатово, с.Габрица и съставните махали – с обща дължина  ОПМ 11,20 км, в 
т.ч. за зимно поддържане – 10,4  км ОПМ+2,000км улична мрежа – ОБЩО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ 12,4 км; 
 

 

 Вид техническо 
обородуване 

Описание на дейностите, 
за които ще се използва 

Рег. номер 
 

 
Мощност/ 
капацитет 

 
Години 

Собствено или 
наето, посочване на 

основание за 
ползване 

Произход 
държава 

1.        
2.        
3.        
4.        



 

5.        
6.        
...        

 
 
 
 
14. Списък на техническото оборудване за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в Участък 14 /Обособена 
позиция 14/ - Район Смолянски езера- с обща дължина-7.0 км, в т.ч. зимно поддържане-7.0 км. : 3,0 км-до х.Смолянски езера 
ОПМ+ 4,0 км улици в кв.Езерово; 
 

 

 Вид техническо 
обородуване 

Описание на дейностите, 
за които ще се използва 

Рег. номер 
 

 
Мощност/ 
капацитет 

 
Години 

Собствено или 
наето, посочване на 

основание за 
ползване 

Произход 
държава 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
...        

 
15. Списък на техническото оборудване за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в Участък 15 /Обособена 
позиция 15/ - Район с.Кокорово, с Орешец и с.Стража с обща дължина 17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане-13.7 
км.ОПМ+0,200км улична мрежа;                               

 

 Вид техническо 
обородуване 

Описание на дейностите, 
за които ще се използва 

Рег. номер 
 

 
Мощност/ 
капацитет 

 
Години 

Собствено или 
наето, посочване на 

основание за 
ползване 

Произход 
държава 

1.        
2.        



 

3.        
4.        
5.        
6.        
...        

 
 
 
 
 
 
16. Списък на техническото оборудване за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в Участък 16 /Обособена 
позиция 16/ - Район к.к.Пампорово- с обща дължина- 5.5 км, в т.ч. зимно поддържане-2.6  км.: 1,6 кмОПМ+1,000км улична 
мрежа; 
 
 
 

 Вид техническо 
обородуване 

Описание на дейностите, 
за които ще се използва 

Рег. номер 
 

 
Мощност/ 
капацитет 

 
Години 

Собствено или 
наето, посочване на 

основание за 
ползване 

Произход 
държава 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
...        

 
 
17. Списък на техническото оборудване за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в Участък 17 /Обособена 
позиция 17/ - Републиканска пътна мрежа в чертите на град Смолян с обща дължина 22.422 км. 
 

 Вид техническо Описание на дейностите, Рег. номер   Собствено или Произход 



 

обородуване за които ще се използва  Мощност/ 
капацитет 

Години наето, посочване на 
основание за 
ползване 

държава 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
...        

 
 
Забележка: Участникът посочва техническо оборудване и съоръжения само за обособените позиции /участъците/, по които 

участва и за които се отнася офертата му. 
Предвиденото за изпълнение по отделните обособени позиции техническо оборудване трябва да не съставлява едни и 

същи съоръжения и техника. 
За собственото техническо оборудване да се представят заверени от участника копия от документи, удостоверяващи правото на 

собственост - извлечение от счетоводните партиди и/или договори за покупка и/или фактури и/или други еквивалентни документи. За 
собственото на трети лица техническото оборудване, предвидено за изпълнение на поръчката, да се представят заверени от участника 
копия от документи, удостоверяващи, че то е на негово разположение за срока на действие на договора за изпълнение на настоящата 
поръчка /документи за собственост  и документи,  установяващи основанието за ползване от участника/. За моторните превозни 
средства да се представят и заверени копия от регистрационни талони и контролни талони за извършени годишни технически 
прегледи, удостоверяващи изправността на моторните превозни средства към крайната дата за подаване на офертите. 
 
[дата] 
 
ПОДПИС  
 
ПЕЧАТ 
 
[име и фамилия] 
[качество на представляващия участника] 

 


