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Общо представяне. 

Възложител: 

В съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

възложител на настоящата обществена поръчка е кметът на Община Костинброд, в 

качеството му на орган на изпълнителната власт в общината съгласно чл. 139, ал. 1 от 

Конституцията  и чл. 38, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА). 

Договорът за възлагане на обществената поръчка ще се сключи по реда и при 

условията на ЗОП, между определения изпълнител и Община КОСТИНБРОД, с ЕИК 

000776363, с адрес на управление: гр.Костинброд, ул.Охрид №1, тел.: +359 72168 701, 

факс: +359 72168 777, електронен адрес: http://www.kostinbrod.bg,: e-mail: 

kostinbrod.bg@gmail.com 

Настояшата обществена поръчка е открита с Решение №  РД-05-237/02.08.2019 г. 

 Прубликации за процедурата в Профила на купувача на възложителя, с адрес на 

преписката в раздел Общетвени поръчки:  http://kostinbrod.bg/archives/22067 

 

1) Вид на процедурата: Пряко договаряне 

2)  Правно основание: 182, ал.1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

3)  Поръчка е с идентификатор, даден от Възложителя: ОП - 2019-6 

 4) Наименование: "Обезвреждане чрез депониране на 
неопасни(битови)отпадъци, генерирани от територията на община Костинброд в 
Регионалното депо - Костинброд, за общините Костинброд, Своге, Сливница, 
Божурище, Годеч и Драгоман.” 
 

5) Обект на поръчката: Услуги 
 

6) Описание на предмета на поръчката:  

 Предметът на поръчката включва: "Обезвреждане чрез депониране на 
неопасни(битови)отпадъци, генерирани от територията на община Костинброд в 
Регионалното депо- Костинброд, за общините Костинброд, Своге, Сливница, 
Божурище, Годеч и Драгоман.” В обхват около 14000 т. годишно.. 

7) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на 

околната среда: ДА 
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8) Информация относно средства от Европейския съюз. Обществената 

поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 

ервопейските фондове и програми.  Идентификация на проекта : НЕ 

9) Разделяне на обособени позиции.  Настоящата поръчка не е разделена на 

обособени позиции. 

Не е възможно разделяне на поръчката на обособени позиции, тъй като 

предметът на поръчката е специфичен. Същият включва комплекс от дейности, които 

са взаймосвързани за постигане на качеството на изпълняваната услуга, обект на 

възлагане, която може да бъде изпълнен само от определен изпълнител, поради 

наличие на изключителни права по силата на Комплексно разрешително за конкретната 

дейност на територията на възлагането и. 

10) Прогнозна стойност на поръчката: 

Стойност, без да се включва ДДС: 279 900,00 лева. 

11) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:  НЕ 

12) Мотиви за избора на процедура: 

 

Съгласно чл.182, ал.1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, "в" от ЗОП възложителя 

може да възлага обществени поръчки чрез пряко договаряне, когато предметът на 

поръчката може да бъде изпълнен само от определен изпълнител, поради наличие на 

изключителни права, какъвто е случая. Съгласно Комплексно разрешително № 399-

Н1/2016г., във връзка с Решение №399-Н1-И0-А0/2016г., издадено на основание чл. 

120, ал.1, предложение първо, във връзка с чл.117, ал.2 от Закона за опазване на 

околната среда и чл.11, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на 

комплексни разрешителни на Изпълнителна агенция по околна среда, оператор на 

„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, 

Божурище, Годеч и Драгоман” е „КОСТИНБРОД ЕКО” АД, с ЕИК 200609341. 

Дейностите, за изпълнението на които е Комплексно разрешително са определени в т. 

5.4 от приложение № 4 към ЗООС и включва: експлоатация на Клетка 1 и Клетка 6; 

изграждане и експлоатация на Клетка 2, Експлоатационен път от км1+080 до км1+380, 

ретензионен басейн за филтрат №2, ограда  и вход, Клетка 3 и Клетка 4, по Разрешение 

за строеж в тази връзка с № 61/25.07.2017 г., допълнено със Заповед № 27 от 07.09.2017 

г. от главен архитект на община Костинброд. КОСТИНБРОД ЕКО АД е оператор на 
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Регионалното депо за неопасни отпадъци Костинброд,за общините Костинброд, Своге, 

Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман. Депото се намира в местността „Гоняреви 

падини”, землището на село Богьовци, община Костинброд и е единственото, което 

Общината може да ползва на своя територия за дейности по управление на отпадъците, 

съгл. чл. 49, ал. 9 от ЗУО. Съгласно Национален план за периода 2009-2013г. за Регион 

Костинброд са определени общините-Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч 

и Драгоман, както и задължението им да изградят регионално депо, което да ползват 

общо (чл. 49, ал. 9 от ЗУО). Посочените общини в изпълнение на задълженията си по 

чл. 23 и чл. 24 от ЗУО са създали Регионално сдружение за управление на отпадъците и 

са взели решение за изграждане на Регионално депо на територията на община 

Костинброд от "Костинброд Еко" АД. В чл. 23, ал. 3 от ЗУО са определени формите на 

собственост на регионалното депо и/или съоръженията за третиране на отпадъци, като 

една от тях е съсобственост между финансиращия частен партньор и общината, 

собственик на терена. Регионалното депо за регион Костинброд е изградено от 

акционерното дружество „Костинброд Еко“ с ЕИК 200609341, в което миноритарен 

акционер е община Костинброд с 32.5 % дял в капитала чрез непарична вноска – ПИ и 

Отстъпено право на строеж върху друг ПИ, за обект "Регионалното депо". Депото е 

изградено по Разрешение за строеж №276/03.09.2010 г., допълнено със Заповед 

№08/09.04.2011 г.на гл.архитект на община Костинброд относно "Енвайранментал 

Проджект Мениджмънт"АД, финансирало строителството, във вр. Комплексно 

разрешително №399-НО/2010 от МОСВ и Разрешение за ползване № СТ-05-

88/31.01.2012 г. от ДНСК. В предмета на дейност на Костинброд Еко АД е включено 

"извършване и предоставяне на услуги и дейности във връзка с управлението и 

третирането на отпадъци, изграждане, управление и стопанисване на регионално депо 

за твърди битови отпадъци, която е нормативно регулирана дейност, за която в 

законодателството е въведен специален разрешителен режим". Разпоредбата на чл. 117, 

ал.1 от ЗООС предвижда тези дейности да се изпълняват след издаването на 

комплексно разрешително по заявление от оператора на инсталациите и 

съоръженията.Съгласно § 1, т. 21 от ДР на Наредба № 6 от 2013 г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации 

за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци оператор е ЮЛ или ФЛ, което е 

собственик на депото или е отговорно за неговото стопанисване в съответствие с 

нормативните актове в областта на опазване на околната среда. Отчитайки, че на 

„Костинброд Еко“ АД, е оператор на регионалното депо за Регион Костинброд, с 
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Комплексно разрешително № 399-Н1/2016г., във връзка с Решение №399-Н1-И0-

А0/2016г., издадено на основание чл. 120, ал.1, във връзка с чл.117, ал.2 от Закона за 

опазване на околната среда и чл.11, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване 

на комплексни разрешителни на Изпълнителна агенция по околна среда и имайки 

предвид §1, т.39 от ДР на ЗООС, определящ Комплексното разрешително за 

индивидуален административен акт, предоставящ разрешение за експлоатация на 

определена инсталация или на дадена част от нея при определени условия, считаме, че 

операторът е доказал съответствието си със законовите изисквания и към момента на 

вземане на Решението, осъществява дейностите в обхвата на цитираното разрешително. 

С оглед изложеното, възлагането на поръчката на друго лице, различно от „Костинброд 

Еко“ АД, ще наруши изключителните му права, придобити въз основа на Закона за 

опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, Наредба № 6 от 

2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както и на 

Комплексно разрешително с № 399-Н1/2016г. на ИАОС на МОСВ. Прогнозната 

стойност на обществената поръчка не надхвърля праговете по чл.20, ал.2 от ЗОП. 

Предвид изложеното, за възложителят съществуват достатъчно основания за 

провеждане на процедура по реда на чл.182, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП. 

Спрямо конкретното лице, възложителят има изисквания да докаже преди подписване 

на договора, че дейността по депониране на отпадъците в депото се осъществява само 

от него, поради което възлагането на договора не може да се реализира в условия на 

конкуренция. Възложителят цели да се осигури законосъобразно обезвреждане на 

неопасни отпадъци, генерирани и транспортирани от териториите, попадащи в 

границите на сметосъбиране и сметоизвозване на община Костинброд от единствения 

оператор със специфичната дейност, осъществявана на единственото депо на 

територията на общината, обосновава решението за пряко договаряне с конкретното 

лице. Това е периодично възлагана обществена поръчка и за избора на процедура АОП 

се е произнесъл със Становище № Е-31-00-007574 от 13.05.2015 г. 

.Изисквания: Участникът да представи оферта на български език. Офертата да 

съдържа: Заявление за участие, ЕЕДОП, Декларация за срок на валидност на офертата, 

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

Техническо и Ценово предложение. Офертата да се представи на хартиен носител в 

запечатана непрозрачна опаковка с надпис, съдържащ наименование на обществената 



ОП 2019-6  Page 7 
 

поръчка, наименование на участника с данни за обратна връзка. Критерии за възлагане, 

съгласно чл.70, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗОП- "икономичиски най-изгодна оферта" по 

критерии "най-ниска цена". Преди подписване на договора, изпълнителят предоставя 

гаранция за изпълнение на договора от 3% от стойността на договора без ДДС, във 

форма по избор на изпълнителя и определена в ЗОП. На основание чл. 65, ал. 1 от 

ППЗОП, възложителят няма да прилага чл.64, ал. 2 и 3 от ППЗОП, тъй като ще сключва 

договор във връзка с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП.При подписване на договора, изпълнителя 

да изпълни задълженията си по чл.65, ал.2 от ППЗОП, като представи документи по 

чл.67, ал.6 от ЗОП и Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП. 

 

Договарянето ще се проведе на 08.08.2019 г. от 10,00 ч. в гр.Костинброд, 

ул.Охрид №1, ет2, зала №26. Срок за предоставяне на оферта до 07.08.2019 г. 17,00 часа 

в ЦИУГ(деловодството). 

  

13) Лица, с които ще се осъществи  пряко договаряне: „Коктинброд Еко” АД, 

с ЕИК 200609341. 

На основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществени 

поръчки възложителят няма да прилага чл. 64, ал. 2 и 3 от ППЗОП (не изготвя и не 

изпраща покана за участие в процедурата), тъй като ще сключва договор на основание 

чл. 79, ал. 1, т. 3, „в“ от ЗОП с Костинброд Еко АД, ЕИК: 200609341.  

Изисквания:  

Участникът следва да представи оферта на български език. Офертата да 

съдържа: Заявление за участие, еЕЕДОП, Декларация за срок на валидност на офертата, 

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

Техническо и Ценово предложение. Офертата да се представи на хартиен носител в 

запечатана непрозрачна опаковка с надпис, съдържащ наименование на обществената 

поръчка, наименование на участника с данни за обратна връзка. Критерии за възлагане, 

съгласно чл.70, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗОП- "икономичиски най-изгодна оферта" по 

критерии "най-ниска цена". Преди подписване на договора, изпълнителят предоставя 

гаранция за изпълнение на договора от 3% от стойността на договора без ДДС, във 

форма по избор на изпълнителя и определена в ЗОП.  
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13) Допълнителна информация 

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП възложителят ще сключи договор с 

изпълнителя след влизане в сила на решението за откриване на процедурата.  

При подписване на договорите, определения изпълнител следва да изпълни 
задълженията си по чл.65, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за обществени 
поръчки /ППЗОП/ - да представи документи по чл. 67, ал. 6 от ЗОП (във връзка с чл.54 
от ЗОП) и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. 

14) Разяснения за попълване на ЕЕДОП в електронен вид – еЕЕДОП 

Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и 
заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗОП, в сила от 01.04.2018 г., Единният европейски 
документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид, независимо 
кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

ЕЕДОП се представя в електронен вид, във формат PDF, подписан с електронен 
подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 
услуги и на подходящ магнитен носител към документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, 
част от офертата за участие в процедурата. 

При подготовката на настоящата процедура, Възложителят е създал образец на 
ЕЕДОП в електронен формат чрез използване на осигурената от Европейската комисия 
информационна система еЕЕДОП, достъпна на адрес http://ec.europa.eu/tools/espd чрез 
маркиране на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, 
свързани с личното състояние на участниците и критериите за подбор. Генерираните 
файлове (espd- request) са представени на заинтересованото лице по електронен път на 
Профила на купувача, с останалата документация за обществената поръчка. 

Подписването на еЕЕДОП с електронен подпис дава възможност за 
последователно полагане на няколко подписа, без да е необходимо лицата да се 
намират на едно и също място, т. е. дистанционно. 

Следва да се има предвид, че няма пречка всяко лице да подпише отделен 
ЕЕДОП, независимо че декларираните обстоятелства са едни и същи. За 
законосъобразното провеждане на дадена процедура е от значение дали са налице 
основанията за отстраняване за лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, а не броят на 
документите, с които се декларират съответните обстоятелства. 

Представяне на ЕЕДОП: 

При представянето, попълненият формуляр се подписва с електронен подпис 
във версията PDF формат, т.е. независимо от начина на попълване на ЕЕДОП, същият 
се представя във формат PDF, подписан с електронен подпис и на подходящ магнитен 
носител към пакета документи за участие в процедурата. 

Форматът, в който се представя документа не следва да позволява редактиране 
на неговото съдържание. 
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Друга възможност за представяне е чрез осигурен достъп по електронен път до 
изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е 
снабден с тъй наречения времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан 
и качен на Интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване 
на офертите. 

Пояснение: 

Участниците могат да използван ЕЕДОП, който вече е бил използван при 
предходна процедура за обществена поръчка, когато е осигурен пряк и неограничен 
достъп до електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. 
Участникът представя декларация, с която потвърждава актуалността на данните и 
автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП и се посоча адреса, на който е 
осигурен достъп до документа. 

Възложителят приема е-ЕЕДОП при следните условия: 

6.0.  Документите следва да са във формат: PDF (Adobe Acrobat, минимална версия 
СЕ). 

1)  Файлът, съдържащ документа да не е заразен с вируси. 

2)  е-ЕЕДОП не трябва да съдържа макроси или изпълним програмен код. 

3)  Документите следва да съдържат прав (некриптиран) текст. 

Документите следва да са подписани с валиден квалифициран електронен 
подпис със средствата на съответния софтуерен продукт, поддържащ дадения. 

Важно: 

Когато изискванията по чл.54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за 
повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице 
необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, 
свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл.54, ал. 1 и 
чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от 
лицата. 

В случаите по предходното изречение, когато се подава повече от един ЕЕДОП, 
обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, 
подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански 
субект. 

В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се 
посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

В случай на различие в декларираните обстоятелства, свързани с личното 
състояние или при необходимост от защита на личните данни, се попълва отделен 
ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата. 
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В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани 
с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 
самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор). 

В ЕЕДОП се попълва част III, раздел Г „Други основания за изключване, които 
може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 
възложителя на държава членка”, по отношение на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици. 


