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З А ПО В Е Д  

№ РД – 08 - 201 

гр. Айтос, 31.03.2015 г.,  

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от ЗМСМА във връзка с чл.28 и следващите от 

Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства на територията на 

гр.Айтос, в изпълнение на моя Заповед № РД-08-533/25.06.2012 год., и предвид факта, че в 

конкретния случай не намират приложение разпоредбите на  Закона за обществените 

поръчки и Вътрешните правила за реда за планиране и организация на провеждането на 

процедурите и контрол на изпълнението на сключените договори за обществените поръчки. 

 

 

З А П О В Я Д В А М : 

1. Откривам процедура за избор на изпълнител за осъществяване на дейност по 

блокиране с техническо устройство /скоба/ на неправилно паркирани автомобили. 

2. Определям следните изисквания към кандидатите и офертите: 

Изисквания към кандидатите: 

- техническите устройства /скобите/ да са собственост на участника; 

Изисквания към офертата: 

Офертата следва да бъде придружена със следните документи: 

- Заявление за участие (в свободен текст). Представя се оригинал; 

- Актуално правно състояние, издадено от Търговския регистър, Агенция по 

вписванията, в случай, че кандидатът е търговец. Допустимо е представянето на 

актуално правно състояние – извадка от електронната страница на Търговския 

регистър. В случай, че кандидатът е регистриран  в Търговския регистър, Агенция 

по вписванията, допустимо е и представянето на декларация (в свободен текст) за 

притежаван ЕИК. Ако кандидатът е физическо лице следва да представи копие на 

личната си карта или еквивалент. Представя се оригинал или заверено копие.; 

- Документ за самоличност на представляващия кандидата. Представя се оригинал 

или заверено копие; 

- Удостоверение за липса на задължения, издадено от отдел „МДТ” при Община 

Айтос. Представя се оригинал; 

- Свидетелство за съдимост на представляващия кандидата. Представя се оригинал 

или заверено копие; 

- Декларация (в свободен текст), че кандидатът притежава собствени техническите 

устройства /скобите/. Представя се оригинал; 
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- Предложение (в свободен текст) относно процента от приходите от дейността, 

който ще бъде внасян по сметка на общината, като минималният праг е 10 

(десет) %. Предложението следва да се представи в отделен запечатан, 

непрозрачен плик и ще се разглежда само в случай, че кандидата е допуснат до 

участие в процедурата по документи. Представя се оригинал; 

- Нотариално заверено пълномощно, в случай, че кандидатът се представлява. 

Представя се оригинал или заверено копие; 

Заявлението и всички останали документи към него се представят в запечатан 

непрозрачен плик. Върху плика се посочва за какво се подава заявлението и името, адреса, 

телефон, факс и e-mail на кандидата. Предложението относно процента от приходите от 

дейността, който ще бъде внасян по сметка на общината следва да бъде представен в отделен 

запечатан, непрозрачен плик и ще се разглежда само в случай, че кандидата е допуснат до 

участие в процедурата по документи. 

Неспазването на което и да от изискванията на Кмета на Община Айтос или 

непредставянето на който и да е от изискуемите документи е предпоставка за недопускане на 

кандидата до участие.   

3. Определям стойност по поставяне и сваляне на техническото средство /скоба/ в 

размер на 15 (петнадесет) лева с включен ДДС, съгласно моя Заповед № РД-08-

533/25.06.2012 год. 

4. Критерий за оценка на предложенията – Предложен най-висок процент, който ще 

бъде внасян по сметка на Община Айтос (минималният праг е 10 %). 

5. Определям срок за представяне на офертите – до 15.00ч. на 09.04.2015 год. 

6. Определям срок на договора – една календарна година, считано от датата на 

сключването му. 

7. Настоящата заповед да бъде публикувана във вестник „Народен приятел”, на 

електронната страница на общината и да бъде поставена на информационното табло в ЦИУГ 

на Община Айтос, и да се излъчи по местния радиовъзел. 

 

Настоящата заповед да се връчи на Димитър Димитров – Зам.кмет на Община Айтос 

за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

 

 

ВАСИЛ ЕДРЕВ 

Кмет на Община Айтос 
 

 

Съгласувал:. 

Ивайла Гаджерукова 

Външен експерт, юрист 

 

 

Изготвил: 

Нурсерен Хайрула 

Ст. експерт в отдел „ИДРР” 

 


