
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

През месец Юли 2012 г. Община Белене сключи първите 3 договора за 
доставка на техника по проект „Управление на извънредни ситуации, 
причинени от събития с опасен хидроложки, метеорологичен и природен 
характер” ‐ референтен № 2(3i)‐2.2‐8, MIS‐ETC code 142. 

Те са в резултат от проведена открита процедура по чл. 16, ал. 8 от ЗОП (в 
сила до 25.02.2012 г.) за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и 
монтаж (където е приложимо) на автомобили и оборудване за нуждите на Община 
Белене", стартирала с Решение № 133 от 24.02.2012 година на Кмета Петър Дулев. 

Подписаните договори са за следната техника: 

‐ Договор № 15/05.07.2012 г: Моторни триони Husqvarna 576 (2 броя) на 
обща стойност 2 300,00 лв. без ДДС (2 760,00 лв. с ДДС) ‐ ЕТ "Техноселект ‐ 
Людмил Веселинов" ‐ град Свищов. Срок на доставка ‐ 1 календарен месец. 
Гаранционен срок ‐ 24 месеца; 

‐ Договор № 18/17.07.2012 г.: Снегорин (колесен трактор), състоящ се от 
колесен трактор марка Kubota, модел М108S, с ремарке и оборудване 
пясъкоразпръскващо устройство мярка Bucher Giletta, модел ОН 3500 и гребло за 
сняг марка Bucher Giletta, модел MN 32,  на обща стойност 117 277,77 лв. без ДДС 
(140 733,32 лв. с ДДС) ‐ "Би Ем Лизинг‐Трейд" АД ‐ град София. Срок на доставка ‐ 
150 календарни дни. Срок за гаранционна поддръжка ‐ 1 година; 

‐ Договор № 19/17.07.2012 година: Цистерна за вода, състояща се от базов 
автомобил Iveco Euro Cargo ML180E25K ‐ Евро 5; надстройка ‐ лифт‐система за 
обслужване на цистерната CTS PRO 08‐41‐S с товароподемност 8 000 кг; цистерна 
за вода за самонатоварване на автомобила марка SPS‐VKP, модел KSA 8.0S, на 
обща стойност 157 777,77 лв. без ДДС (189 333,32 лв. с ДДС) ‐ "Би Ем Лизинг‐ 
Трейд" АД ‐ град София. Срок на доставка ‐ 150 календарни дни. Срок за 
гаранционна поддръжка ‐ 1 година. 

В близко време предстои да се подготви и обяви нова открита процедура по 
ЗОП за доставка на останалата техника по проекта, а именно: 

• Автомобил с висока проходимост – 1 бр.; 

• Моторни лодки, състоящи се от лодка, двигател, колесар за съхранение 
и транспортиране, принадлежности) ‐ 2 бр.; 

• Водолазно оборудване – 2 бр.; 

• Електрически генератори – 3 бр., от които: 1 бр. трифазен дизелов 
генератор за резервно захранване (за външен монтаж); 1 бр. трифазен дизелов 
генератор за резервно захранване (за вътрешен монтаж); 1 бр. трифазен дизелов 
генератор за постоянен режим на работа (монтиран на колесар);



• Моторни водни помпи – 12 бр., от които: 4 бр. помпи моторни на колела; 
4 бр. помпи моторни за отпадни (дренажни) води; 4 бр. помпи моторни за отпадни 
(дренажни) води – леки; 

• Ръчноводими снегорини за почистване на тротоари ‐ 6 бр.; 

• Противогази ‐ 100 бр.; 

• Пръскачки – 5 бр.; 

• Противопожарни тупалки ‐ 100 бр. 

Информация за поръчката ще може да намерите на Интернет‐страницата на 
Община Белене, раздел "Обществени поръчки": http://obshtina.belene.net/pp.htm 
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