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ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„Сметосъбиране и транспортиране на неопасни отпадъци от населените места на 

общинаКостинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 
Костинброд,Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община Костинброд, 

почистване иподдържане на територии за обществено ползване, поддържане на зелени площи 

в община Костинброд, разделно събиране и транспортиране на биоразградимиотпадъци от 

зелени площи, паркове, градини, домакинства до компостиращаинсталация на територията 

на община Костинброд“ 

 

 

гр. Костинброд, 2014 г. 
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в 

процедурата на следния Интернет адрес: http://kostinbrod.bg/ . 

Всички разяснения по документация ще бъдат публикувани на същият интернет 

адрес.Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно. 

Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му 

я изпрати за негова сметка. За предоставяне на хартиен носител същата е платима в размера, 

посочен в обявлението. 

Документацията за участие се публикува на следния интернет адрес: 

http://kostinbrod.bg/първия работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението. 

Участниците могат сами да изберат реда за заплащане на хартиен екземпляр на 

документацията за участие, на каса при възложителя или с платежно нареждане по сметка. 

Сметката на възложителя за заплащане на документацията за участие е: IBAN: 

BG85UNCR96608497575510, BIC: UNCRBGSF УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, клон Костинброд, код 

на вид плащане 447000. 

http://kostinbrod.bg/
http://kostinbrod.bg/
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РАЗДЕЛ І 
 

1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА.  

 

2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
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РАЗДЕЛ ІІ. ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

УСЛУГА по сметосъбиране и транспортиране на неопасни отпадъци от населените места на 

общинаКостинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд,Своге, 

Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община Костинброд, почистване иподдържане на 

територии за обществено ползване, поддържане на зелени площи в община Костинброд, разделно 

събиране и транспортиране на биоразградимиотпадъци от зелени площи, паркове, градини, 

домакинства до компостиращаинсталация на територията на община Костинброд. 

 

2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

Срокът за изпълнение предмета на настоящата поръчка е 60 /шестдесет/ месеца. 

 

3.МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

В териториално отношение дейностите по предмета на настоящата поръчка ще се извършват 

на територията на Община Костинброд. Община Костинброд се състои от 14 населени места, както 

следва:гр. Костинброди селата – Петърч; Голяновци; Драговищица; Безден; Богьовци; Градец; 

Чибаовци; Дръмша; Дреново; Понор; Царичина; Бучин проход и Опицвет. 

Населението на общината е посочено в Раздел III Техническата спецификация към 

процедурата съгласно статическите данни. 

Цялата документация по изпълнението на договора следва да бъде предоставяна в Община 

Костинброд на адрес: градКостинброд, улица „Охрид”№ 1. 

 

4. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

4.1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

В съответствие с приложимите законови разпоредби, да се избере изпълнител, който да 

предоставя услуги по сметосъбиране и транспортиране на неопасни отпадъци от населените места 

на общинаКостинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд,Своге, 

Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в Община Костинброд, почистване иподдържане на 

територии за обществено ползване, поддържане на зелени площи в община Костинброд, разделно 

събиране и транспортиране на биоразградимиотпадъци от зелени площи, паркове, градини, 

домакинства до компостиращаинсталация на територията на община Костинброд. 

 

4.2.ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности: 

4.2.1. Събиране и транспортиране на неопасни отпадъци, генерирани на територията 

на Община Костинброд до съоръжения за третиране: 

4.2.1.1 Събиране и транспортиране на битови отпадъци от съдове за отпадъци до 

съоръжение за третиране; 
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4.2.1.2 Събиране и транспортиране на Едрогабаритни отпадъци (ЕГО), строителни 

отпадъци, образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата, пепел и сгурия 

до съоръжение за третиране; 

4.2.2. Измиване и дезинфекция на съдове за събиране на битови отпадъци 

4.2.3. Дейности по почистване и поддържане на улици и други места за обществено 

ползване: 

4.2.3.1 Разделно събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци(окосени треви, 

клони, окапали листа и др.) от дворове и градини на домакинствата, както и от територии за 

обществено ползване до съоръжение за третиране. 

4.2.3.2 Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади; 

4.2.3.3 Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, площади, спирки и други 

места за обществено ползване; 

4.2.3.4 Събиране на листна маса от тротоари, площади и други места за обществено 

ползване; 

4.2.3.5 Почистване на прораснала трева по тротоари, улични платна, площади и други 

места за обществено ползване; 

4.2.3.6 Oборка на обществени площи, алеи, детски и спортни площадки, гробищни 

паркове и други места за обществено ползване. 

4.2.3.7 Механизирано почистване на пътното платно от отпадъци, като смеси за зимно 

обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.; 

4.2.3.8 Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци, като смеси за зимно 

обезопасяване, наноси, пясък, пръст, кал, треви и др.; 

4.2.3.9 Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки и др.; 

4.2.3.10 Почистване, поддържане проводимоста на вертикалната част на дъждоприемните 

шахти, разположени по уличните платна и транспортиране на отпадъците до съоръжение за 

третиране;  

4.2.3.11 Почистване (в това число на растителност) по бреговете на речните корита, 

дерета и други в границите на населените места; 

4.2.3.12 Почистване (в това число на растителност) на сервитутните зони, канавки и 

оттоци на общински пътища; 

4.2.3.13 Почистване на пътни принадлежности – пътни знаци, пътеуказателни табели, 

предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради /мантинели/ и др.;  

4.2.3.14 Почистване на улични платна и общински пътища след пътно-транспортни 

произшествия или други аварии /разлив на гориво-смазочни материали и др. замърсявания/;  

4.2.3.15 Почистване на рекламни и агитационни материали;  

4.2.3.16 Почистване на графити; 

4.2.3.17 Механизирано почистване от сняг на тротоари, спирки и други места за 

обществено ползване; 

4.2.3.18 Ръчно почистване от сняг и стъргане на утъпкан сняг и лед на тротоари, спирки и 

други места за обществено ползване; 

4.2.3.19 Ръчно обработване  на тротоари, спирки и други места за обществено ползване, 

чрез разпръскване на смеси; 

4.2.4. Дейности по почистване и поддържане на зелените площи на места за 

обществено ползване: 
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4.2.4.1 Косене на тревни площи и събиране на окосена трева; 

4.2.4.2 Резитба на храсти, подраст и издънки; 

4.2.4.3 Резитба и премахване на дървесна растителност; 

4.2.4.4 Засаждане на цветя; 

4.2.4.5 Други дейности, като грапане на тревни площи, прекопаване на рози и храсти, 

изкореняване на дънери, презатревяване. 

 

Точниятобхват на дейността и обектите ще се актуализират ежегодно, съгласувано с 

Възложителя, за да бъдат възложени отчетени промени - новопостроени сгради, разрушени такива, 

нови улици, улици с променена категоризация и/или други места за обществено ползване, или други 

промени. 

 

4.3. ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Целта на поръчката е, в съответствие с приложимите законови разпоредби, да се избере 

изпълнител, който да предоставя услуги по сметосъбиране и транспортиране на неопасни 

отпадъци от населените места на общинаКостинброд до „Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общините Костинброд,Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община 

Костинброд, почистване иподдържане на територии за обществсно ползване, поддържане на 

зелени площи в община Костинброд, разделно събиране и транспортиране на 

биоразградимиотпадъци от зелени площи, паркове, градини, домакинства до 

компостиращаинсталация на територията на община Костинбродсъгласно българската и 

европейска законова рамка и с необходимото качество, коректност и бързина. Процедурата има за 

цел да обезпечи прозрачност и законосъобразност на разходването на публични средства. 
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РАЗДЕЛ IIIТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

1. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ 

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка ще се осъществяват на територията на 
община Костинброд. Общината се състои от 14 населени места: 

• гр. Костинброд 

• Петърч;  

• Голяновци;  

• Драговищица;  

• Безден;  

• Богьовци;  

• Градец;  

• Чибаовци;  

• Дръмша;  

• Дреново;  

• Понор;  

• Царичина;  

• Бучин проход  

•  Опицвет. 

Населението на общината е както следва: 

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес 
област СОФИЙСКА община КОСТИНБРОД 

--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|ГР.КОСТИНБРОД            |      11530|      11853|      10586| 

|С.БЕЗДЕН                 |        170|        226|        137| 

|С.БОГЬОВЦИ               |         89|        114|         69| 

|С.БУЧИН ПРОХОД           |         97|        132|         84| 

|С.ГОЛЯНОВЦИ              |        436|        521|        375| 

|С.ГРАДЕЦ                 |        229|        267|        179| 

|С.ДРАГОВИЩИЦА            |        931|       1026|        856| 

|С.ДРЕНОВО                |          8|         57|          6| 

|С.ДРЪМША                 |         68|        141|         57| 

|С.ОПИЦВЕТ                |        288|        348|        251| 

|С.ПЕТЪРЧ                 |       1971|       2125|       1785| 

|С.ПОНОР                  |          7|         11|          3| 

|С.ЦАРИЧИНА               |         30|         68|         15| 

|С.ЧИБАОВЦИ               |        183|        223|        162| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |      16037|      17112|      14565| 
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Средното транспортно разстояние до съоръженията за третиране на отпадъци, са както следва: 

 

Населено място Регионално депо за 
неопасни отпадъци за 
общините 

Костинброд,Своге, 

Сливница, 

Божурище, Годеч и 

Драгоман в 

землището на с. 

Богьовци, местността 

Гоняреви падини 

Компостираща 

инсталация в м. 

„Драговин дол", 

землище на град 

Костинброд 

Гр. Костинброд 11,2 8,2 

с. Безден 5,5 8,5 

с. Богьовци 3,4 6,4 

с. Бучин проход 12,8 15,8 

с. Голяновци 11,3 8,3 

с. Градец 7,2 4,2 

с. Драговищица 8,7 5,7 

с. Дреново 10,0 13 

с. Дръмша 11 14 

с. Опицвет 7 10 

с. Петърч 10,1 13,1 

с. Понор 7,5 10,5 

с. Царичина 10,1 13,1 

с. Чибаовци 16,5 19,5 

 

2. ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ, ТРАНСПОРТИРАНЕ ДО СЪОРАЖЕНИЯ ЗА ДЕПОНИРАНЕ 

Обект на дейностите по сметосъбиране и транспортиране са следните видове отпадъци:  

2.1.Отпадъци от съдове за отпадъци /битови отпадъци/ - транспортиране до “Регионално 

депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и 

Драгоман”на територията на община Костинброд; 

2.2.Биоразградими  отпадъциот зелени площи, паркове, градини, домакинства и др. - до 

компостираща инсталация на територията на община Костинброд. 

2.3.Едрогабаритни отпадъци /ЕГО/, генерирани от домакинствата, поставени до 

контейнерите за отпадъци - транспортиране до“Регионално депо за неопасни отпадъци за 
общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман”на територията на община 
Костинброд или друго съоръжение, посочено от Възложителя. 
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2.4.Строителни отпадъци от частични ремонтни дейности, образувани от 

домакинствата, поставени до контейнерите за отпадъци- транспортиране до“Регионално депо 

за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” на 
територията на община Костинброд или друго съоръжение посочено от Възложителя. 

2.5. Пепел и сгурия от домакинствата, които се генерират сезонно (през 
отоплителния период)- транспортиране до“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 
Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” на територията на община 

Костинбродили друго съоръжение посочено от Възложителя.  

2.6. Отпадъци от почистване на уличните платна и други места за обществено 

ползване - транспортиране до“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, 

Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” на територията на община Костинбродили друго 

съоръжение посочено от Възложителя.  

2.7. Отпадъци от почистване на оттоците на дъждоприемните шахти - 

транспортиране до “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, 

Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” на територията на община Костинбродили друго 

съоръжение посочено от Възложителя.  

 

Възложителят си запазва правото да променя съоръженията и площадките, на които 

ще се транспортират отпадъците по време на изпълнение на поръчката. 

 

3. ОБЩИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Изпълнителят, извършва услугите в пълно съответствие с изискванията на българското 

законодателство.Възложителят, съвместно с Изпълнителя работят по изпълнение на изискванията 

на Националната програма за управление на отпадъците  и Програмата за управление на дейностите 

по отпадъците на община Костинброд, валидна в срока на договора.  

 

3.1. НАЛИЧИЕ НА ДОСТАТЪЧЕН КАПАЦИТЕТ 

3.1.1.Изпълнителят гарантира, че разполага с необходимия брой транспортни средства за 

събиране и транспортиране на отпадъци, за почистване и други машини и оборудване, контейнери 

за отпадъци, улични кошчета и всякакви други активи, необходими за извършване на дейностите.  

3.1.2 Изпълнителят е длъжен да осигури допълнително транспортни средства и съоръжения, за 

да осигури всяка допълнително възникнала необходимост от увеличаване на обема на услугите по 

събиране, транспортиране и почистване и/или за да се подменят повредени, амортизирани и излезли 

от експлоатация контейнери.  

3.1.3.  Изпълнителят съхранява всички активи в добро състояние, като ги поддържа в добър 

външен вид, хигиена и ги ремонтира за своя сметка. Ремонтът се организира по начин, който не 

пречи на изпълнението или качеството на дейностите.  

3.1.4.Изпълнителят трябва да осигури достатъчно места за паркиране на транспортните си 

средства, когато те не се използват. Транспортните средства не трябва да се паркират на публични 

места (улиците и други места за обществено ползване), когато не са в работен режим.  

3.1.5.Изпълнителят следва да осъществява поддръжка, ремонт и почистване на транспортните 

средства, като осигури помещения, оборудвани с инструменти и други съоръжения за тази цел. 

3.1.6. Габаритите на техниката да са съобразени със спецификата на съответния район  
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3.1.7.Изпълнителят назначава необходимия брой квалифициран и обучен персонал, който да е 

в състояние да изпълнява дейностите от предмета на поръчката.  

3.1.8.Изпълнителят определя отговорници, които ще отговарят за планирането и 

организирането на отделните видове дейности предмет на поръчката.   

 

3.2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ТЕХНИКАТА 

3.2.1.Изпълнителят оборудва всяко транспортно средство или водач с уреди за комуникация 

(радиостанции или мобилни телефони). 

3.2.2.Изпълнителят оборудва с работна светлина специализираната техника, която работи през 
тъмната част на денонощието, с цел улеснение работата на работниците в неосветените зони. 

3.2.3.Изпълнителят оборудва задължително всяко транспортно средство с метла и лопата за 

почистване на отпадъците при извършване на дейностите.  

3.2.4.Изпълнителят поддържа всички транспортни средства технически изправни с цел 

предотвратяване на замърсяване от разпилени отпадъци, разливане на инфилтрат или други 

материали и течности.  

3.2.5.Изпълнителят поддържа технически изправнивсички светлини, сирени, предупредителни 

устройства, шумозаглушители, резервоари за гориво на използваните транспортни средства и 

оборудване.  

3.2.6.Изпълнителят поддържа всички транспортни средства регистрирани и застраховани в 

съответствие с всички действащи закони и нормативни актове в Република България и Европейския 

съюз.  
3.2.7.Изпълнителят осигурява квалифицирани и лицензирани водачи на транспортните 

средства.  

3.2.8.Изпълнителят поддържа всички транспортни средства чисти и в добър външен вид. 

3.2.9. Изпълнителят задължително покрива по подходящ начин отпадъците при  

транспортирането им в открити автомобили, с цел недопускане на замърсяване.  

 

3.3. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА 

КОНТЕЙНЕРИ ЗА ОТПАДЪЦИ И УЛИЧНИ КОШЧЕТА 

3.3.1. Контейнерите за отпадъци с обем 1100 л. са сиви, изработени от метал, с ръчно отваряне 

на капаците. При всяка констатирана техническа неизправност, която налага подмяна на 
контейнери и за която е съставен констативен протокол и е изпратен с писмо до Изпълнителя, 

контейнерите се подменят с метални контейнери с обем 1100 литра. 

3.3.2.Контейнерите за отпадъци с обем 110 л. са сиви метални, изработени от поцинковани 

елементи, с гумен пръстен на дъното за безшумност при изпълнение на дейността. При всяка 

констатирана техническа неизправност, лош външен вид и т.н., за което е съставен констативен 

протокол и е изпратен с писмо до Изпълнителя, които налагат подмяна на контейнери, новите 
контейнери следва да бъдат само метални.  

3.3.3.Контейнерите за отпадъци с обем 240 л. са цветни, изработени от пластмаса с плътно 

затварящи се капаци. При всяка констатирана техническа неизправност, лош външен вид и т.н., за 
което е съставен констативен протокол и е изпратен с писмо до Изпълнителя, които налагат 

подмяна на контейнери, новите контейнери следва да бъдат само метални контейнери с обем 110 

литра. 
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3.3.4. Контейнерите за отпадъци 4 куб. м. са метални, закрити с отвори за поставяне на 

генерираните битови отпадъци. При всяка констатирана техническа неизправност, която налага 

подмяна на контейнери и за която е съставен констативен протокол и е изпратен с писмо до 

Изпълнителя, контейнерите се подменят с нови метални контейнери с обем 4 куб. м. 

3.3.5. Уличните кошчета са с бетонова основа, с габарити 430*410*890 мм, вместимост - 85л. 

При технически неизправни, горели и липсващи кошчета, за което е съставен констативен протокол 

и е изпратен с писмо до Изпълнителя, същия извършва подмяната, като съгласува модела с 

Възложителя.  

3.3.6.Събирането и транспортирането на зелените отпадъци, образувани от зелени площи, 

паркове, градини, домакинства, се извършва чрез поставени кафяви контейнери ( вида, модела, 

материала от който са изработени, и броя е по предложение на Изпълнителя) на определени места, 

като броят им се включва в  частта за почистване на улици и други места за обществено ползване.  

3.3.7. При възникнала необходимост, Изпълнителят е длъжен да извърши замяна или ремонт 
на контейнери за отпадъци и улични кошчета. 

3.3.8.Изпълнителят на поръчката подменя контейнерите за отпадъци, улични кошчета, 

транспортни средства, оборудване, съоръжения и/или др. за собствена сметка и разноски. 

 

3.4КОМУНИКАЦИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ 

3.4.1Комуникации с Възложителя 

3.4.1.1 Изпълнителят поддържа телефон/и, факс, електронна поща и интернет страница в 

своите офиси за непрекъсната /по всяко време на денонощието/ комуникация с Възложителя. 

3.4.1.2 Изпълнителят осигурява мобилна връзка на своите сътрудници и отговорници за 

отделните дейности, които при необходимост са в денонощна връзка с представител на 

Възложителя. 

3.4.1.3 При промяна на сътрудниците и/или/ отговорниците за дейностите, както и на 

телефонните им номера, Изпълнителят предоставя актуализираната информация на Възложителя 

и/или/ на неговите упълномощени представители, в срок до 24-часа. 

3.4.2 Комуникация с обществеността, жалби и сигнали 

3.4.2.1 Всяко писмено искане за разполагане на контейнери за отпадъци и /или други дейности 

извън предварително планираните се адресира към Възложителя, който чрез контролиращото звено 

/Общински инспекторат/ извършва проверка, съставя Констативен протокол, и го предоставя на 

Изпълнителя със срок за изпълнение. 

3.4.2.2 Сигнали и жалби от физически и юридически лица за некачествено извършени 

дейности може да се отправят пряко към Изпълнителя. Същият предприема коригиращи действия и 

уведомява Възложителя по съответния ред, съгласно законовите изисквания и предвиденото в 

договора. 

3.4.3 Комуникации с кметовете на кметства и кметски наместници  

Кметовете на кметства и кметските наместници могат да подават сигнали за нарушения и 

некачествено извършени дейности от Изпълнителя, чрез Общинския инспекторат или директно на 
фирмата Изпълнител, като изрично уведомяват началника на Общинския инспекторат.  

3.4.4Комуникация с органи на държавната власт и взаимодействие с институциите 
3.4.4.1 При мероприятия на Гражданска защита, Районно управление „Пожарна безопасност и 

защита на населението", РУП Костинброд  и други органи при кризи и извънредни ситуации, 

обявени по съответния ред, Изпълнителят поддържа връзка с тях и изпълнява разпорежданията им, 

като изрично уведомява Общинския инспекторат.  
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3.4.4.2 Изпълнителят е длъжен с предимство да се отзовава на сигналите, подадени от 

„Центъра за спешна медицинска помощ".  

3.5. РАБОТНО ВРЕМЕ 

3.5.1 Изпълнителят се придържа към националнитеразпоредби за работно време.  

3.5.2 Услугите се изпълняват в съответствие със съгласувани с Възложителя часови и 

маршрутни графици, по начин и време, гарантиращи спокойствието на жителите. 

 

3.6. КАМПАНИИ ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО 

3.6.1Изпълнителят е длъжен по подходящ, одобрен от Възложителя начин, да информира 

обществеността за дейностите, които ще изпълнява, като организира два пъти годишно 

информационни кампании за разясняване на:  

���� изискванията за събиране на генерираните отпадъци;  

���� разделно събиране на биоотпадъци; 

���� график за събиране на едрогабаритните отпадъци;  

���� графици за събиране и транспортиране на отпадъци; 

���� лятно и зимно поддържане на места за обществено ползване; 

���� механизми на сигнализиране за несвършена работа;  

���� подаване на сигнали, жалби и др.; 

���� отговорностите на гражданите. 

3.6.2Информационната кампания задължително включва разпространението на брошури 

(листовки), с насоченост към домакинства от крайградски зони, в режим на етажна собственост, 

ресторанти, училища, детски заведения и др., според начина на обслужване. 

3.6.3Изпълнителят информира незабавно обществеността за настъпили промени чрез 
средствата за масово осведомяване (местни печатни и електронни медии), листовки, брошури, както 

и по друг подходящ начин, съгласуван с Възложителя. 

3.6.4Кампаниите се провеждат след одобряване от Възложителя. 

 

3.7. ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

3.7.1 Изпълнителят осигурява лични предпазни средства /защитни обувки и ръкавици/ за 

работниците си, участващи в изпълнението на дейностите по настоящата поръчка.  

3.7.2 Личните предпазни средства се поддържат чисти, в добро състояние и се подменят от 

Изпълнителя при износване и повреда. 

3.7.3 Изпълнителят предприема мерки работниците да носят предпазни средства. 

 

4. СЪБИРАНЕ  И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 

ТРЕТИРАНЕ 

 

4.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ 

ОТПАДЪЦИ 

4.1.1 Изпълнителят събира, транспортира и разтоварва отпадъците според вида им, само на 

съоръженията за третиране по време на тяхното официално работно време.  
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4.1.2 Изпълнителят по всяко време контролира своите работници, инспектира техните 

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

маршрута за транспортиране. 

4.1.3 Изпълнителят разполага контейнери за отпадъци и улични кошчета на определените от 

Възложителя точки за събиране. Събирането на отпадъци от точките за събиране се извършва с 

транспортни средства, съобразени с вида на контейнерите. 

 

4.2 ТРЕРИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

4.2.1. Третиране и обезвреждане на отпадъците към настоящия момент: 

4.2.1.1. Битови отпадъци /БО/: 

Към настоящия момент БО на община Костинброд се третират на Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в 

община Костинброд. Отпадъците, не преминават през предварително третиране, а биват насочвани 

директно към клетката за депониране. 

4.2.1.2. Едрогабаритни отпадъци  

Към настоящия момент ЕГО, генерирани на територията на община Костинброд се 

обезвреждат на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, 

Божурище, Годеч и Драгоман в община Костинброд, като се събират и транспортират по заявка от 

Възложителя. Годишните количества наЕГО от обхвата на поръчката са приблизително 14 000 м3. 

4.2.1.3. Строителни отпадъци  

Към настоящия момент строителните отпадъци, генерирани на територията на община 

Костинброд се обезвреждат на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, 

Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в община Костинброд. 

4.2.1.4. Сгурия и пепел от домакинствата 
Към настоящият момент сгурия и пепел от домакинствата  се обезвреждат на Регионално депо 

за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в 

община Костинброд. 

4.2.1.5. Отпадъци от почистване на улични платна и други места за обществено 

ползване 
Към настоящия момент тези отпадъци се обезвреждат на Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в община 

Костинброд. 

4.2.1.6. Отпадъци от почистване и отпушване на дъждоприемните шахти.  

Към настоящия момент тези отпадъци се обезвреждат на Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в община 

Костинброд 

4.2.2. Бъдещо допълнение към система за управление на отпадъците 
4.2.2.1. Биоразградими отпадъци от зелени площи, паркове, градини и домакинства: 

Отпадъците ще се транспортират до инсталация за компостиране, която предстои да бъде 

изградена и пусната в експлоатация през 2015 година. След пускане в експлоатация на 

инсталацията, Изпълнителят по свое предложение ще извършва събиране и транспортиране на 

генерираните биоразградими отпадъци, отделно от общия битов отпадък, като ще се разполагат 

съдове за извършване на дейността на определени от Възложителя места. 
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4.3 КОЛИЧЕСТВА ГЕНЕРИРАНИ НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

Данни за количествата неопасни отпадъци на база премерени на входа на Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман при 

тяхното депониране е както следва: 

 

 2012 

година 

2013 

година 

До 30.06.2014 

година 

Количество (т.) 13094,50 12439,32  5644,94 

 

В това общо количество са включени следните отпадъци: 

���� Смесени отпадъци 

���� Едрогабаритни отпадъци; 

���� Строителни отпадъци 

���� Пепел и сгур 

���� Растителни отпадъци от домакинства и зелената система наОбщина Костинброд 

За да може Изпълнителя да представи подходяща стратегия за правилно управление на 

битовия отпадъчен поток, чрез въвеждане на система за разделно събиране и транспортиране на 

биоразградими отпадъци, определяне на необходимите съдове, оптимизиране на съществуващата 

система за събиране в дългосрочна переспектива и необходимите разходи, представяме осреднен 

морфологичен състав на битовите отпадъци генерирани на територията на Община Костинброд 

 

Фракции Процент от общото 

количество(%) 

Годишно количество по 

фракции набаза средно 

годишно количество смесени 

отпадъци предадени за 
депониране (т./год) 

Хранителни  24 % 2993,000 

Хартия 5 % 624,000 

Картон 3 % 375,000 

Пластмаса 7 % 873,000 

Текстил 2 % 250,000 

Гуми 1 % 125,000 

Кожа 1 % 125,000 

Градински 31 % 3866,000 

Дървестни 2 % 250,000 

Стъкло 4 % 500,000 

Метали 1 % 125,000 

Инертни 18 % 2245,000 

Опасни 1 % 125,000 
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4.4 КОНТЕЙНЕРЕН ПАРК  

4.4.1 Към настоящият момент всички населени места на територията на община Костинброд са 
обхванати от организирано сметосъбиране.  

4.4.2 Наличните съдове за БО по населени места са както следва: 

 Видове съдове 

Населени места Кошчета Кофа Бобър Контейнер 4 м³ 

  110 л 240 л   

Костинброд  56 3482 1966 165 6 

Петърч  - - 934 1 2 

Драговищица  - - - 30 16 

Опицвет  - - - 2 6 

Безден  - - - 2 9 

Богьовци  - - - 1 6 

Голяновци  - 160 - 8 2 

Градец  - - - - 12 

Чибаовци  - - - 1 9 

Дреново  - - - - 3 

Дръмша  - - - 1 7 

Понор  - - - - 1 

Бучин проход  - - - 2 4 

Царичина  - - - - 1 

в.с.Беледие хан - - - - 2 

4.4.3 Наличните съдове за 2014 година, по населени места за юридически лица подали декларация 

по чл. 16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Костинброд, са както следва: 

 Видове съдове 

Населени места Кофа Бобър Контейнер 4 м³ 

 110 л 240 л   

Костинброд  - 57 7 18 

Петърч  - 3 2 - 

Драговищица  - 2 - - 

Опицвет   1 1  

Безден   1   

Богьовци   2   

Голяновци  2 2   

Дреново   4   
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Царичина     1 

 

4.4.4 Наличните съдове за битови отпадъци  са собственост на община Костинброд. 

4.4.5 Конкретните граници на районите, както и честотата на сметоизвозване за съответната 

година се определят със заповед на Кмета на Община Костинброд. (Заповед РД-05-384/30.10.2013за 

определяне границите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, в Община Костинброд, 

както и честотата на сметоизвозване за 2014 година.) 

4.4.6 Броят на съдовете за битови отпадъци за периода на изпълнение на поръчката може да се 

променя според нуждите на населението и фирмите на територията на Община Костинброд. А 

кратностите им може да се променят ежегодно със заповед на кмета съгласно чл.63, ал.2 от Закона 

за местни данъци и такси. 

 

4.5. ДЕЙНОСТИ ПО СЪБИРАНЕ  И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО СЪОРЪЖЕНИЯ 

ЗА ТРЕТИРАНЕ 

4.5.1 Събиране и транспортиране на отпадъци от Точките за събиране пред жилищни 

блокове и обществени сгради  

4.5.1.1 Изпълнителят се задължава да поддържа на Точките за събиране определения 

подходящ вид и брой контейнери за отпадъци. Контейнерите се обслужват по утвърден от 

Възложителя месечен график.  

4.5.1.2 Възложителят си запазва правото да възлага преместване и промяна на броя на 

контейнери за отпадъци, при необходимост. За направените промени и/или размествания на 

контейнерите за отпадъци се съставя протокол от Общински инспекторат. 

4.5.1.3 Разходите за поставяне и поддържане на контейнери за отпадъци на Точките за 

събиране са за сметка на Изпълнителя. 

4.5.1.4 Изпълнителят осигурява контейнери за отпадъци на база предоставен протокол от 
страна на Възложителя в лицето на Общински инспекторат, във връзка с подадени Декларации по 

чл. 16 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, 

предоставяни от община Костинброд от юридически лица за нежилищни имоти. Броят на 

поставените контейнери за отпадъци занови сгради се допълва в съответния план и се актуализира 
графика за обслужване. 

4.5.2 Събиране и транспортиране на отпадъци от зони с фамилни жилища 

4.5.2.1 Възложителя е осигурил на всички фамилни жилища индивидуални контейнери за 
отпадъци - 110 л. и 240 л. Контейнерите се обслужват по утвърден от Възложителя месечен график. 

Възложителят има право да променя графика за обслужване по всяко време. 

4.5.2.2 При необходимост от допълнителен брой контейнери, физическите лица подават 

молба до кмета на Община Костинброд. След извършване напроверка от Общински инспекторат се 

взима решение, относно поставяне или отказ за предоставяне на съд. Резултатите от проверката се 

отразяват в протокол, който се предава на Изпълнителя. Възложителят си запазва правото да 

възлага преместване и промяна на броя на контейнери за отпадъци, при необходимост. 

4.5.2.3 Контейнерите се предават от Изпълнителя на представител на домакинството срещу 

подпис, оформен в двустранен протокол. В протокола се записва, че ползвателите се задължават да 

ги стопанисват, съхраняват и изхвърлят в тях единствено отпадъците, за които са предназначени. 

4.5.2.4 Изпълнителят представя в 7-дневен срок на Възложителя заверено копие от 
протокола, съгласно т. 4.5.2.3. 

http://kostinbrod.bg/wp-content/uploads/file/2014/yuli/z_rd_05_384_30102013.pdf
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4.5.2.5 Разходите за поставяне на контейнерите за отпадъци в зоните с фамилни жилища са за 

сметка на Изпълнителя. 

4.5.3 Събиране и транспортиране на Едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и строителни 

отпадъци, образувани от домакинствата, при извършване на ремонтни дейности  

4.5.3.1 Изпълнителят извършва дейността по събиране и транспортиране на ЕГО и 

строителни отпадъци, образувани от домакинствата, при извършване на ремонтни дейности от 

площите, разположени около контейнерите за отпадъци, по заявка от страна на Възложителя, 

съгласно обявен график. При необходимост, Изпълнителят извършва допълнително дейността 

позаявка на Възложителя и извън графика. Възложителят има право по всяко време да променя 

графика за обслужване. 

4.5.3.2 Изпълнителят транспортира събраните ЕГО и строителни отпадъци от ремонтни 

дейности от домакинства до “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, 

Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман”. 

4.5.4 Събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци от дворове и градини на 

домакинствата /окосени треви, клони, окапали листа и други подобни/ 

4.5.4.1 Изпълнителят извършва събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци, 

поставени в контейнерите за биоразградими отпадъци и на определени от Възложителя места, 

площадки и домакинства отделно от общия отпадък. Начинът на събиране се определя от 
Възложителя, по предложение на Изпълнителя неразделна част от техническото му предложение 

към офертата. Събирането и транспортирането се извършва по утвърден от Изпълнителя месечен 

график, при писмено възлагане от Възложителя. Възложителят има право по всяко време да 

променя графика и кратностите за обслужване. 

4.5.4.2 Изпълнителят разполага, по възлагане от Възложителя, контейнери с плътно 

затварящи се капаци с вместимост съгласно техническото му предложение. 

4.5.4.3 Контейнерите се предават от Изпълнителя на представители на отделните 
домакинства с двустранен протокол, срещу подпис. В протокола се записва, че ползвателите се 

задължават да ги стопанисват, съхраняват и изхвърлят в тях единствено отпадъците, за които са 

предназначени. Изпълнителят представя в 7-дневен срок на Общинския инспекторат  заверено 

копие от протокола. 

4.5.4.4 В случай, че контейнер за биоотпадъци съдържа инертни материали и други видове 

отпадъци Изпълнителят  е длъжен да уведоми Общински инспекторат. След извършване напроверка 

на място от Общински инспекторат и съставяне на протокол, Изпълнителят почиства контейнера. 

4.5.4.5 Изпълнителят събира, раздробява, /ако е необходимо/, и транспортира 
клонипоставени до контейнерите или на определените от Възложителя места, площадки, по заявка 

от Възложителя. 

4.5.4.6 Събирането на тези отпадъци се извършва сдобре уплътнени и недопускащи 

замърсяванетранспортни средства за транспортиране им до компостиращата инсталация. 

4.5.6 Събиране и транспортиране на пепел и сгурия  

4.5.6.1 Изпълнителят извършва дейността по събиране и транспортиране на пепел и сгурия, 

образувани от домакинствата от площите, разположени около контейнерите за отпадъци, по заявка 

от страна на Възложителя, съгласно обявен график. При необходимост, Изпълнителят извършва 

допълнително дейността позаявка на Възложителя и извън графика. Възложителят има право по 

всяко време да променя графика за обслужване. 

4.5.6.2 Изпълнителят транспортира събраните пепел и сгурия от домакинства до Регионално 

депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и 

Драгоман. 
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4.5.6.3 Изпълнителят осигурява подходящи транспортни средства за транспортиране на 

контейнерите за пепел и сгурия. 

4.5.6.4 Изпълнителят обявява графика на населението като информира домакинствата на 

територията на съответните райони за гр.Костинброд и населените места на територията на 

Общината. Дейността се извършва в периода на отоплителния сезон от 15 октомври на настоящата 

година до 30 април на следващата година, в зависимост от метеорологичните условия. 

4.5.7 Ръчнопочистване на отпадъци от улични кошчета 

4.5.7.1 Улични кошчета се поставят на всички спирки на МГТ, по оживени улици, площади, 

междублокови пространства, детски и спортни площадки и други места за обществено ползване. 

4.5.7.2  За централната градска част и обществено значимите места, както и междублокови 

пространства, детски и спортни площадки минималната кратност на обслужване е минимум 5 /пет/ 

пъти за седмица. Същите се почистват по график, съгласно кратностите, включени в утвърдения 

план. Възложителят има право да променя графика и кратностите за обслужване на кошчетата по 

всяко време. 

4.5.7.3 Почистването на отпадъците от уличните кошчета се извършва от работници на 
Изпълнителя ръчно с чували, като събраните отпадъци се изхвърлят в контейнерите за отпадъци. 

При извършване на гореизброените дейности по събиране и транспортиране на 
отпадъци Изпълнителят не допуска смесването на разнородни видове отпадъци, инертни 

материали, едрогабаритни и строителни отпадъци и др. 

4.6. ИЗВЪНРЕДНИ УСЛУГИ ПО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

4.6.1 При организиране на масови мероприятия Възложителят има право да възлага на 

Изпълнителя със заявка да разположи допълнителен брой контейнери за отпадъци.  

4.6.2 Зареждането на допълнителните контейнери за отпадъци и изпълнението на 

допълнителни дейности се извършва, след писменно възлагане на Изпълнителя от страна на 

Възложителя не по – късно от 24 часа преди събитието /мероприятието /, в което се определя срока 

за изпълнение на дейностите и начина на заплащане. 

4.6.3 След приключване на събитието /мероприятието/ контейнерите за отпадъци се 

обслужват съгласно указания в писмото до Изпълнителя срок. 

4.6.4 Обемът на изпълнените допълнителни дейности се документира в двустранен 

протокол, подписан между представители на Възложителя и Изпълнителя. 

4.6.5 Заплащането на извършените допълнителни дейности, отразени в двустранния 

протокол, се извършва на база договорените единични цени на Изпълнителя. 

4.7.ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ТОЧКИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕ И 

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ КОНТЕЙНЕРИ, УЛИЧНИ КОШЧЕТА И ЕГО 

4.7.1Изпълнителят е задължен да поддържа контейнерите за отпадъци и кошчета в изправност 

и в добър външен вид с грижата на добър стопанин.  

4.7.2 Контейнери за отпадъци и улични кошчета с повредени или липсващи колела, капаци и 

механизми за отваряне и затваряне и/или други технически повреди, както и изгорели или 

повредени се подменят от Изпълнителя с технически изправни.  

4.7.3 Изпълнителят подменя контейнери/улични кошчета с технически изправни в срок от 72 

часа от изпращането на уведомителния протокол.  

4.7.4Изпълнителят почиства територията около контейнерите за отпадъци, непосредствено 

след обслужването им.  
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4.7.5Изпълнителят извършва дезинфекция и измиване на контейнерите за отпадъци, най-малко 

2/два/ пъти в годината или по-често, ако това се налага.  Манипулацията се извършва за 

контейнерите с обем 1100 л. и контейнери 4м³.Контролът се осъществява от Общински 

инспекторат, като за извършената дейност се съставят двустранно подписани констативни 

протоколи. 

4.7.6След обслужване на контейнерите и уличните кошчета не се допуска наличие на 

остатъчни отпадъци в тях. 

4.7.7 След обслужване на контейнерите Изпълнителят поставя контейнерите с отвора към 

тротоара и ги връща на определените места. 

4.7.8 Изпълнителят не допуска контейнерите за отпадъци и улични кошчета да бъдат в лош 

външен вид /замърсени, надраскани, облепени с агитационни материали/, технически неизправни 

/без капаци, счупени колела, повредена структура, изгорели и други повреди/. 

4.7.9 Изпълнителят почиства територията на тротоара и тревните площи след събирането на 

едрогабаритните отпадъци и строителните отпадъци, образувани от ремонтни дейности от 

домакинствата, както и от пепелта и сгурта. 

4.8 МАРШРУТИ ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

ОТ ТОЧКИ ЗА СЪБИРАНЕ 

4.8.1Изпълнителят извършва дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци по 

предварително изготвен от него и утвърден от Възложителя план, въз основа на кратностите, броя и 

видовете съдове по населени места на община Костинброд, включващ маршрутите и техниката с 

която ще се изпълняват дейностите. 

4.8.2Всеки участник сам предлага броя,съобразявайки се с минималниизисквания и 

големината на техниката за изпълнение на дейностите,придружени от детайлизирани маршрутни 

графици [Образец на маршрутен график (натисни тук)]за събиране и транспортиране на битови 

отпадъци от точки за събиране на територията на гр. Костинброд и обобщени за другите населени 

места.  

4.8.3 Маршрутните графици са неразделна част от техническото предложение на участниците 

в частта им за предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката. 

4.8.4Информацияза разположените по видове съдове за събиране на битови отпадъци по 

улици в гр. Костинброд (натисни тук). 

4.8.5  Актуална карта на гр. Костинброд(натисни тук) 

 

5.ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ 

 

5.1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕРИТОРИИ 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ 

5.1.1 Информация за площите на улиците в гр. Костинброд са дадени към настоящите 

технически спецификации.(кликни тук) 

5.1.2 Дейностите по почистване и поддържане на териториите за обществено ползване се 

извършват съгласно утвърден план 

5.1.3 Изпълнителя предприема всички необходими мерки за обезопасяването на местата 

при извършване на дейности на уличното платно като ги съгласува с РУП Костинброд. 

 

http://kostinbrod.bg/doc1/obrazec_marshrutno_razpisanie_2.1.xls
http://kostinbrod.bg/doc1/pdf/prilojenie_12a.pdf
http://kostinbrod.bg/wp-content/uploads/2013/04/kostinbrod_karta_korigirana.jpg
http://kostinbrod.bg/doc1/pdf/prilojenie_12b.pdf
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5.2 ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕРИТОРИИ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ 

5.2.1 Дейност „Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади": 

5.2.1.1 Извършва се целогодишно,съобразно с метеорологичните условия.  

5.2.1.2 "Механизираното метене на улични платна и площади" се извършва от специализирани 

автомобили, снабдени с устройство за оросяване на обработваните платна и система от четки. 

Почистват се отпадъците по уличното платно / пясък, угарки от цигари, дребни хартиени отпадъци, 

окапали листа и др. /. 

5.2.1.3 Изпълнителят не извършва дейността при дъжд и мокри регули.  

5.2.1.4 Събраните от дейността отпадъци се транспортират доРегионално депо за неопасни 

отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман. 

5.2.2  Дейност „Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, площади, спирки  

и др.” 

5.2.2.1 Извършва се целогодишно,  съобразно метеорологичните условия. Работниците на 

Изпълнителя са снабдени със задължителен инвентар /ръкавици, метла, фараж и чувал/за събиране 

на отпадъците. 

5.2.2.2 Премахват се отпадъците и наноси от пясък и други. 

5.2.2.3  Изпълнителят не допуска натрупване на събраните отпадъци върху решетките на 
дъждоприемните шахти и в тях, капаци на други шахти и върху прилежащите тревни площи.  

5.2.3 Дейност „Събиране на листна маса от тротоари, площади и други места за 

обществено ползване” 

5.2.3.1 Извършва се в периода на листопад.  Работниците на Изпълнителя трябва да са 

снабдени с подходящи за дейността инструменти/метла, фараж, гребло, чувал/. 

5.2.3.2 Листата се събират в чували като не се допуска смесване с битовите отпадъци и 

изсипване в съдовете за БО. 

5.2.3.3  Изпълнителят не допуска палене и горене на събраните от почистването отпадъци. 

5.2.3.4  Събраната листна маса се транспортира до съоръжение за компостиране. 

5.2.4  Дейност „Почистване на прораснала  трева по тротоари, улични платна, 

площади и други места за обществено ползване" 

5.2.4.1 Извършва се  от работници на Изпълнителя, всеки снабден със задължителен 

инвентар /ръкавици, мотика, метла, фараж и др., както и чували за събиране на отпадъците/. 

5.2.4.2 Почиства се прорасналата трева по фугите на тротоарите и регулите на уличните 

платна, площади, спирки и др.. 

5.2.4.3 Изпълнителят може да използва подходящи препарати за премахване на тревите. 

Копие от информационните листове за безопасност на използваните препарати се предоставят на 

контролните органи. 

5.2.4.4  Отпадъците се събират  и  транспортират до съоръжение за депониране. 

5.2.4.5  Изпълнителят не допуска натрупване на събраните отпадъци върху решетките на 
дъждоприемните шахти и в тях, капаци на други шахти и върху прилежащите тревни площи.  

5.2.5  Дейност „Уборка на обществени площи, алеи, детски, спортни площадки,  

паркове и други места за обществено ползване" 

5.2.5.1 Извършва се целогодишно, според съответните метеорологични условия.Работниците 
на Изпълнителя трябва да са снабдени с подходящи за дейността инструменти. 

5.2.5.2 Уборката се извършва, като се събират в чували отпадъците от посочените места. 
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5.2.5.3  Събраните в чували отпадъци се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. 

5.2.5.4  Изпълнителят не допуска палене и горене на събраните от почистването отпадъци. 

5.2.6  Дейност „Механизирано почистване на пътното платно от натрупани отпадъци 

/остатъци от смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др." 

5.2.6.1 Извършва се целогодишно при необходимост и според метеорологичните условия, със 

специализирана техника и работна ръка. 

5.2.6.2 Почистват се регулите на уличните платна за цялата дължина на пътното платно от 

натрупани отпадъци /остатъци от смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др./. 

5.2.6.3  Изпълнителят не допуска поставянето на събраните отпадъци на тротоарите и 

тревните площи. 

5.2.6.4  Събраните отпадъци се  транспортират в рамките на работния ден до съоръжение за 
депониране. 

5.2.7  Дейност „Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно 

обезопасяване, наноси, пясък, пръст, кал, треви и др." 

5.2.7.1 Извършва се от работници, снабдени със задължителен инвентар/ лопати, метли, 

фаражи и чували/. 

5.2.7.2  Почистват се регулите на уличните платна за цялата дължина на пътното платно от 
натрупани отпадъци /остатъци от смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др./. 

5.2.7.3  Събраните отпадъци  се транспортират в рамките на работния ден. 

5.2.7.4  Изпълнителят не допуска поставянето на събраните отпадъци в тревните площи и 

около стволовете на дърветата.  

5.2.8  Дейност „Миене савтоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки и 

други места за обществено ползване" 

5.2.8.1  Миенето се извършва с автоцистерни, снабдени с маркуч за ръчно миене.  

5.2.8.2  Изпълнителят осигурява за собствена сметка водните ресурси, необходими за 
извършване на дейността. 

5.2.8.3  Дейността се извършва след като тротоарите и регулите на уличните платна са 

почистени от натрупани отпадъци /наноси, пясък, пръст, треви и др./. 

5.2.8.4  При миене с автоцистерна с маркуч се премахват остатъчни замърсявания. 

5.2.8.5  Изпълнителят не извършва дейността при дъжд и лоши метеорологични условия. 

5.2.8.6  Изпълнителят не допуска поставянето на събраните от дейността наноси в тревните 

площи и около стволовете на дърветата. 

5.2.8.7  Събраните наноси се извозват до съоръжение за депониране.  

5.2.9  Дейност "Почистване, поддържане проводимостта на вертикалната част на 

дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна и транспортиране на отпадъците 
до съоръжение за третиране" 

5.2.9.1.Изпълнителят поддържа решетките на дъждоприемните шахти чисти от окапали листа, 

кал, наноси и други отпадъци. 

5.2.9.2 Изпълнителят почиства целогодишно вертикалната част на дъждоприемните шахти по 

заявка от Възложителя. 

5.2.9.3 Изпълнителят преценява начина на почистване на вертикалната част на 

дъждоприемните шахти – ръчно или със специализирана техника.  
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5.2.9.4 Ръчното почистване се извършва от работници на Изпълнителя, снабдени със 

задължителен инвентар. 

5.2.9.5 Изпълнителят не допуска поставянето на наносите от почистването на дъждоприемните 

шахти в тревните площи и около стволовете на дърветата.  

5.2.9.6 Събраните от почистването наноси се транспортират в рамките на работния ден. 

5.2.9.7 Общият брой на дъждоприемните шахти - тип решетъчни за гр. Костинброд е 2500 бр. 

5.2.10  Дейност „Почистване ( в това число на растителностна) на речните корита, 

дерета и други в границите на населените места" 

5.2.10.1 Изпълнителят почиства речните корита и дерета в границите на населените места от 

растителност и изсичане на малки дървата с диаметър под 10 см. 

5.2.10.2 Изпълнителят почиства речните корита и дерета в границите на населените места от 

разпиляни битови отпадъци. 

5.2.10.3  Дейността се извършва по заявка от Възложителя. 

5.2.10.4  Изпълнителят преценява начина на почистване – ръчно или със специализирана 

техника. 

5.2.10.5  Ръчното почистване се извършва от работници на Изпълнителя, снабдени със 

задължителен инвентар.  

5.2.10.6 Изпълнителят не допуска поставянето на почистената растителност, битови и други 

отпадъци от почистването на речните корита и дерета в границите на населените места в 

прилежащите терени  

5.2.10.7 Събраните от почистването биоразградими отпадъци се транспортират в рамките на 

работния ден до компостиращата инсталация. 

5.2.11 Дейност „ Почистване (в това число на растителностна) на сервитутни зони, 

плочови и тръбни водостоци на общински пътища" 

5.2.11.1.Изпълнителят почиства сервитутните зони(банкети и канавките) от растителност и 

изсичане на малки дървета с диаметър под 10 см.. 

5.2.11.2. Изпълнителят почиства сервитутните зони(банкети и канавките) от разпиляни битови 

отпадъци. 

5.2.11.3. Изпълнителя почиства канавките, плочови и тръбните водостоци от наноси, кал и 

други отападъци. 

5.2.11.4.Дейността се извършва по заявка от Възложителя. 

5.2.11.5. Изпълнителят преценява начина на почистване – ръчно или със специализирана 
техника.  

5.2.11.6. Ръчното почистване се извършва от работници на Изпълнителя, снабдени със 

задължителен инвентар.  

5.2.11.7. Изпълнителят не допуска поставянето на почистената растителност, наносите, битови 

и други отпадъци от почистването на сервитутните зони(банкети и канавки), плочиви и тръбните 

водостоци в тревните площи, прилежащите терени или на пътното платно. 

5.2.11.8 Събраните от почистването битови отпадъци и наноси се транспортират в рамките на 

работния ден до Регионалното депо  

5.2.11.9 Събраните от почистването биоразградими отпадъци се транспортират в рамките на 

работния ден до компостиращата инсталация.  

5.2.12 Дейност „Почистване на пътни принадлежности - пътни знаци, пътеуказателни 

табели, предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради /мантинели/" 
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5.2.12.1 Дейността се извършва целогодишно от работници на Изпълнителя, снабдени с 

необходимия инвентар /четки/.  

5.2.12.2 Дейността се извършва по заявка от Възложителя. 

5.2.12.3 Премахват се замърсяванията отпрах, кал и др.  

5.2.12.4 Пътните принадлежности се считат за почистени когато по тях няма наличие на 

остатъчни замърсявания.  

5.2.13  Дейност „Почистване на улични платна след пътно-транспортни произшествия 

или други аварии /разлив на гориво-смазочни материали или други замърсявания/" 

5.2.13.1.Изпълнителят извършва дейността, след получаване на сигнал от КАТ или общински 

инспекторат. 

5.2.13.2. В зависимост от пътно-транспортните произшествия или други аварии, се извършват 

съответните дейности, необходими за почистването. 

5.2.13.3 Изпълнителят поддържа на склад дървени стърготини и пясък за почистване на 
разливи от нефтопродукти.  

5.2.13.4. Отчитането на изпълнената работа по отстраняването на последиците от пътно-

транспортните произшествия или други аварии, се отразява в протокол, в който се описват: часа на 

получения сигнал, местоположението, количеството на извършените дейности, час на приключване 

на дейностите по отстраняването на последствията.  

5.2.14  Дейност „Почистване на рекламни и агитационни материали" 

5.2.14.1 Извършва се целогодишно от работници на Изпълнителя, всеки снабден със 

задължителен инвентар / четки, шпакли и друг специализиран инвентар/.  

5.2.14.2 Премахват се нерегламентирано поставените рекламни и агитационни материали, от 
ел.стълбове, ел. табла, дървета и други обществени места.  

5.2.15  Дейност „Почистване на графити" 

5.2.15.1 Извършва се целогодишно отслужители на Изпълнителя със специализирана техника / 
пароструйка/ и специален за целта препарат, който премахва графити, свастики, надписи, рисунки и 

др.  

5.2.15.2 Дейността по почистване на графити се извършва по заявка от Възложителя. 

5.2.15.3 Премахват се свастики, надписи, рисунки и графити от фасади на общински сгради, 

подлези и други места за обществено ползване.  

5.2.16  Дейност „Механизирано почистване от сняг на тротоари, спирки и други места 

за обществено ползване" 

5.2.16.1Дейноста започва по предложение на Изпълнителя, съобразено с метеорологичните 

условия, съгласувано с Възложителя.  

5.2.16.2 Изпълнителят е длъжен да следи метеорологичните прогнози и да създаде 

необходимата организация по снегопочистване за осигуряване на безопасността на пешеходното 

движение. 

5.2.16.3. При извършване на дейността, снегът се отстранява от площите на тротоари, 

спирките и други места за обществено ползване като се изтласква в регула.  

5.2.16.4. Дейността се извършва смалогабаритна снегопочистваща техника, съобразена с 

носимоспособността и проходимостта /ширина на тротоара/ на тротоарните настилки и 

съществуващите капаци на шахти, разположени на тротоарите.  

5.2.16.5.При извършване на дейността не се допуска натрупване на снежни маси на подходите 

към подлезите, метростанциите, тревните площи и около стволовете на дърветата.  
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5.2.17  Дейност „Ръчно почистване от сняг и стъргане на утъпкан сняг и лед на 

тротоати, спирки и други места за обществено ползване” 

5.2.17.1 Дейноста започва по предложение на Изпълнителя, съобразено с метеорологичните 

условия, съгласувано с Възложителя.  

5.2.17.2 Изпълнителят е длъжен да следи метеорологичните прогнози и да създаде 

необходимата организация по снегопочистване за осигуряване на безопасността на пешеходното 

движение. 

5.2.17.3 Прилага се за участъци, където е невъзможно механизирано почистване. 

5.2.17.4 Дейността се извършва на спирки, площади, тротоари, подходи към подлези, подходи, 

пешеходни зони, пешеходни пътеки, както и тротоарите около здравни заведения, детски градини,  

училища, обществени заведения и други места за обществено ползване – до 07.00 ч. При 

продължителен снеговалеж през целия ден, същите се почистват периодично, като дейността се 

съгласува с общинския инспекторат. 

5.2.18  Дейност “Ръчно обработване на тротоати, спирки и други места за обществено 

ползване, чрез разпръскване на смеси” 

5.2.18.1  Дейността започва по предложение на Изпълнителя, съобразено с метеорологичните 

условия, съгласувано с Възложителя.  

5.2.18.2 Прилага се само за участъците, където има заледяване, с цел разтопяване на снега и 

леда. 

5.2.18.3 Реагентите се разпръскват ръчно, равномерно, само на заледените места като се пазят 
стволовете на дърветата и тревните площи. 

5.2.18.4 Изпълнителят не допуска поставяне на резерв от реагенти на спирките и други места 

за обществено ползване.  

5.3НЕПРЕДВИДЕНИ УСЛУГИ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРИТОРИИ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ 

5.3.1Възложителят може да поиска от Изпълнителя да предприеме действия по почистване по 

време на или след специално мероприятие или събитие. 

5.3.2 Ако в срока на поръчката възникне кризисна ситуация, която не може да се преодолее 

с договорените услуги, Възложителят може да инструктира Изпълнителя да предприеме такива 
допълнителни или алтернативни услуги,за да се справи с кризисната ситуация. Разходите за всички 

допълнителни или алтернативни услуги, се поемат от Възложителя и се заплащат като 

Непредвидени услуги. 

5.3.3  Допълнително почистване, което не се дължи на пропуск на Изпълнителя, се 

извършва от него по заявка от Възложителя. Дейностите по допълнително почистване могат да 

възникнат единствено в следствие на природно бедствие, силен вятър, буря, наводнение, 

земетресение, пожар, пътно-транспортно произшествие, след провеждане на митинги и др.. 

5.4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО 

ПОЛЗВАНЕ СЛЕД ПОЧИСТВАНЕ 

5.4.1Дейност „Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади" – Площта се 

счита за почистена, когато на уличното платно няма остатъци от отпадъци и запрашаване при 

извършване на дейността. 

5.4.2Дейност „Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, площади, спирки  и 

др.   – Площта се счита за почистена когато няма замърсявания от отпадъци, наноси, пясък и др. 
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5.4.3Дейност „Събиране на листна маса от тротоари, площади и други места за 

обществено ползване” – Площта се счита за почистена когато няма замърсявания от листна маса. 

5.4.4Дейност „Почистване на прораснала  трева по тротоари, улични платна, площади и 

други места за обществено ползване" – Площта се счита за почистена, когато няма наличие на 

треви. 

5.4.5Дейност „Уборкана обществени площи, алеи, детски, спортни площадки,  паркове и 

други места за обществено ползване"– Площта се счита за почистена, когато няма наличие на 

остатъчни отпадъци. 

5.4.6Дейност „Механизирано почистване на пътното платно от натрупани отпадъци 

/остатъци от смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др."  - Площта се 

счита за почистена, когато няма остатъци от смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, 

трева и други. 

5.4.7 Дейност „Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно 

обезопасяване, наноси, пясък, пръст, кал, треви и др."- Площта се счита за почистена, когато 

няма остатъци от смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, трева и други. 

5.4.8Дейност „Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки и 

други места за обществено ползване" – Площта се счита за почистена и измита, когато няма 

наличие на пясък, отпадъци и др. по тротоарите и регулите на уличното платно. 

5.4.9Дейност "Почистване, поддържане проводимостта на вертикалната част на 

дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна и транспортиране на отпадъците 
до съоръжение за третиране" – Дъждоприемната шахта се счита за почистена, когато е достигната 
кота дъно на вертикалната част. 

5.4.10Дейност „Почистване ( в това число на растителностна) на речните корита, дерета и 

други в границите на населените места" – Площа се счита за почистена когато няма наличие на 

остатъчни битови отпадъци и тревната площ е окосена, както и тревната маса е изнесена от 

прилежащите площи. 

5.4.11Дейност „ Почистване ( в това число на растителностна) на сервитутни зони, 

плочови и тръбни водостоци на общински пътища" – За сервитутните зони ( банкета и 

канавките) площа се счита за почистена когато няма наличие на остатъчни битови отпадъци и 

тревната площ е окосена, както и тревната маса е изнесена от прилежащите площи, а за плочови и 

тръбни водостоци когато няма наличие на пясък, наноси и отпадъци и др. 

5.4.12Дейност „Почистване на пътни принадлежности - пътни знаци, пътеуказателни 

табели, предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради /мантинели/" – 

Пътните принадлежности се считат за почистени, когато по тях няма наличие на остатъчни 

замърсявания. 

5.4.13Дейност „Почистване на улични платна след пътно-транспортни произшествия или 

други аварии /разлив на гориво-смазочни материали или други замърсявания/" – Териториите 

се считат за почистени когато е осигруен нормален трафик в засегнатия участък. 

5.4.14Дейност „Почистване на рекламни и агитационни материали" - Площа се счита за 

почистена, когато няма наличие на остатъци по почистваните повърхности и замърсяване на 

прилежащи територии. 

5.4.15Дейност „Почистване на графити" – Площа се счита за почистена когато няма 

остатъци по почистваните повърхности. 

5.4.16 Дейност „Механизирано почистване от сняг на тротоари, спирки и други места за 

обществено ползване" – Площтасе дефинира като чиста, ако уличната настилка не е покрита със 
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сняг. Степента на почистване трябва да позволява нормалното и безопасно придвижване на 

пешеходците. 

5.4.17Дейност „Ръчно почистване от сняг и стъргане на утъпкан сняг и лед на тротоати, 

спирки и други места за обществено ползване” - Площтасе дефинира като чиста, ако уличната 
настилка не е покрита със сняг. Степента на почистване трябва да позволява нормалното и 

безопасно придвижване на пешеходците. 

5.4.18Дейност “Ръчно обработване на тротоати, спирки и други места за обществено 

ползване, чрез разпръскване на смеси” - Площтасе дефинира като чиста, ако уличната настилка 
не е покрита със сняг и  няма заледяване. Степента на почистване трябва да позволява нормалното и 

безопасно придвижване на пешеходците. 

 

6. ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

КОСТИНБРОД 

 

6.1  ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ПОДДЪРЖАНЕ  НА  ЗЕЛЕНИ  ПЛОЩИ  НА  

ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА  КОСТИНБРОД  

6.1.1 Информация за зелените площи предмет на поддръжка в Община Костинброд за 

дадени към настоящите технически спецификации.(натисни тук) 

6.1.2 Дейностите за поддържане на зелените площи се извършват по заявка от 

Възложителя. 

6.2  ДЕЙНОСТИ  ПОПОДДЪРЖАНЕ  НА  ЗЕЛЕНИ  ПЛОЩИ  НА  

ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА  КОСТИНБРОД  

6.2.1 Дейност “Косене на тревни площи и събиране на окосена трева” 

6.2.1.1 Извършва се целогодишно отработниците на Изпълнителя които трябва да са 

снабдени с подходящи за дейността техника и инструменти/моторни косачки, метли, фаражи, 

гребла, чували/. 

6.2.1.2 Окосената трева се събира и транспортира до компостираща инсталация, като не се 
допуска смесване с битовите отпадъци и изсипване всъдовете за БО или до тях. 

6.2.1.3 Не се допуска изоставяне на окосена трева върху тревните площи 

6.2.1.4 Цялото количество окосена трева за деня се събира и транспортира до инсталацията за 
компостиране на растителни отпадъци. 

6.2.2 Дейност“Резитба на храсти, подраст и издънки” 

6.2.2.1 Извършва се целогодишно отработниците на Изпълнителя които трябва да са 

снабдени с подходящи за дейността техника и инструменти/моторни резачки, метли, фаражи, 

гребла, чували/. 

6.2.2.2 Не се допуска клоните от резитбата да се изсипват всъдовете за БО или до тях. 

6.2.2.3 Не се допуска изоставяне на клони от резитбата върху тревните площи и/или 

територии за обществено ползване. 

6.2.2.4 Цялото количество  клони от резитбата за деня се събира и транспортира до 

инсталацията за компостиране на растителни отпадъци в срок до 2 дни. 

6.2.3. Дейност “Резидба и премахване на дървесна растителност” 

6.2.3.1 Извършва се целогодишно от работниците на Изпълнителя които трябва да са снабдени 

с подходящи за дейността техника и инструменти. 

http://kostinbrod.bg/doc1/pdf/prilojenie_12v.pdf
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6.2.3.2 При отстраняване на опасни дървета, в следствие на аварийни ситуации и бедствия, 

същите се отстраняват незабавно от засегнатите площи, координирано с Възложителя. 

6.2.3.3 При планово отсичане или резидба на дървестна растителност манипулациите се 

извършват при налично Разрешение за техното отсичане, издадено от Общината. 

6.2.3.4 Полученият от отсичането дървен материал, се маркира смарказа дървен материал, 

добит извън гордки фонд от еколога на Общината. 

6.2.3.5.За извозването на дървесината се издава превозен билет от еколога на Общината и 

материала се извозва на места посочени от Възложителя. 

6.2.3.6Не се допуска изоставяне на растителност и дървесина върху тревните площи или до и в 

контейнерите за битови отпадъци. 

6.2.4 Дейност“Засаждане на цветя” 

6.2.4.1.Дейноста ще се извършва по заявка от Възложителя. 

6.2.5 Дейност “Други дейности, като грапане на тревни площи, прекопаване на рози и 

храсти, изкореняване на дънери, презатревяване” 

6.2.5.1.Извършва се по заява от Възлижителя  от работниците на Изпълнителя които трябва да 

са снабдени с подходящи за дейността техника и инструменти. 

 

7. КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

7.1. КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ 

7.1.1. Възложителят, чрез Ръководителя на Общински инспекторат- Костинброд, определя 

инспекторза контрол по изпълнение на дейностите.  

7.1.2. Контролът се осъществява въз основа на утвърдения план за дейностите по събиране 
и транспортиране на отпадъци, почистване на улици и други места за обществено ползване и 

поддържане на зелените площи. 

7.1.3. Контролът се осъществява и въз основа на изпратени „Заявки за възлагане и 

извършване на дейности" със съответните срокове за изпълнение. 

7.1.4. Прекият контрол от страна на Възложителя по изпълнение на дейностите, предмет на 

обществената поръчка, се осъществява от Общински инспекторат – Костинброд, кметове на 

кметства и кметски наместници.  

7.1.5. Общински инспекторат извършва контрол относно качеството на изпълнението на 
дейностите, съгласно договора, критериите и изискванията в Техническите спецификации, 

утвърдения план заработа и изпратените заявки. 

7.1.6. В случай, че Възложителят констатира, че Изпълнителят не е изпълнил и/или 

некачествено е изпълнил някоя от дейностите по утвърдения план заработа и графика за 

изпратените заявки за отчетния период, същият издава констативен протокол в който е описано 

какво Изпълнителят не е изпълнил и/или некачествено е изпълнил. „Констативният протокол" е 

основание за незаплащане на некачествено извършената дейност. 

7.1.7. "Констативният протокол" се издава от служителите на Общински инспекторат -

Костинброд, осъществяващи контрол на дейността „Чистота".  

7.1.8. В издаденият "Констативният протокол" се описва: дата, час, място, дейност, 

количество на неизпълнената и/или некачествено изпълнената дейност. 
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7.1.9. След получване на "Констативният протокол", Изпълнителят е длъжен да предприеме 

действия за отстраняване на неизпълнението. Срокът започва да тече от часа на изпращане на 

""Констативният протокол"" от Възложителя.   

7.1.10. Крайният срок за отстраняване на неизпълнението за дейности включени в 

утвърдения план за работае до 24 /двадесет и четири/ часа. 

7.1.11. Крайният срок за отстраняване на неизпълнението за дейностите извършвани 

позаявка е до 72 / седемдесет и два/ часа. 

7.1.12. Редът за изпращане на "Констативния протокол" от Възложителя към Изпълнителя е 

на ръка, по факс, по електронна поща или с куриер. 

7.1.13. Изпълнителят пристъпва към отстраняване на констатираното неизпълнение засвоя 

сметка, така че дейностите да съответстват на изискванията на Техническите спецификации. 

Единствените причини, поради които може да се уважи неизпълнението на дейностите са 

обстоятелства, за които се счита, че са извън контрола на Изпълнителя.  

7.1.14. В случай, че Изпълнителят не отстрани неизпълнението, което е предмет на 

„Констативния протокол" в определените  срокове, а именно: до 24/ двадесет и четири/часа за 

дейности включени в утвърдения план за работа и до 72/седемдесет и два/ часа за дейностите по 

заявка, се счита, че същият е нарушил своите задължения по сключения договор. Възложителят 
отразява вида и количеството на неотстранените нарушения, описани в „Констативния протокол”в 

горепосоченият срок и го санкционира със санкциите, предвидени в договора за съответния вид 

неизпълнение, а именно получава по-ниска оценка за изпълнението на качеството, което се отразява 

върху размера на възнаграждението му за съответния период. 

7.2. ОТЧЕТНОСТ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

7.2.1. Ежемесечно, след осъществен контрол от Общински инспекторат - Костинброд, 

ръководителя наинспектората или упълномощено от него лице, съвместно с представители на 

Изпълнителя, изготвя ежемесечен протокол за изпълнените дейности. 

7.2.2. В ежемесечните протоколи за изпълнение на дейностите задължително се включват: 

видове дейности, единица мярка, количество и качество на изпълнените дейности, съгласно 

Техническите спецификации; забележки на инспекторите, както и дали има издаден/-и 

констативен/-ни протокол/-и за неизпълнение и/или некачествено изпълнение на някоя от 
дейностите. 

7.2.3. Представителите на Изпълнителя нямат право да отказват подписването на този 

протокол. Несъгласието си или особеното си мнение отразяват отделно, в писмена форма, която се 

прикрепя към ежемесечния протокол и става неразделна част от него.  

7.2.4. Ежемесечния протокол се изготвя в три еднакви екземпляра – по един за Изпълнителя 

и два за Възложителя/Общински инспекторат. 

7.2.5. Двустранно оформеният ежемесечен протокол и електронно копие от същия, се 

представя в Общински инспекторат до 5 /пет/ календарни дни след приключване на месеца. 

7.2.6.  На база подписаният ежемесечен протокол Изпълнителят представя на Възложителя 

в електронен формат и на хартиен носител Месечен акт за установяване на извършените и 

подлежащи на заплащане видове дейности, в който подробно са описани извършените услуги за 

периода (по вид, количество, единична цена и обща месечна стойност за услугите) 

7.2.7. Заплащането на извършените услуги се изчислява, като количеството на изпълнените 

през месеца услуги се умножи по единичните цени на Изпълнителя. 
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7.2.8. Актът за установяване на извършените и подлежащи за заплащане видове работи се 

изготвя в три еднакви екземпляра – по един за Изпълнителя, един за Общински инспекторат и един 

за Дирекция „ФСД" към Община Костинброд.  

7.2.9. След проверка от страна на Общински инспекторат в срок до 15 /петнадесет/ 

календарни дни от края на отчетения месец, Актът за установяване на извършените и подлежащи на 

заплащане видове работи се подписва от страна на Общински инспекторат, уточнява се сумата за 

изплащане и на базата на признатата от Възложителя сума, се издава данъчна фактура.При наличие 

на несъответствия между ежемесечния протокол и Акта, последният се връща с писмо на 

Възложителя или упълномощено лице за отстраняване на конкретните несъответствия от страна на 

Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да отстрани тези несъответствия и да върне коригирания 

Акт в срок от 5 /пет/ календарни дни от получаването на писменото съобщение. Върнатият 
коригиран Акт се подписва от страна на Общински инспекторат в 3-дневен срок. 

7.2.10. Възложителят заплаща на Изпълнителя извършената работа по изпълнението на 
дейностите за отчетения месец на база приетата фактура. 

7.2.11. Съдържанието на „Ежемесечния протокол",  „Акта за установяване на извършените и 

подлежащи за заплащане видове работи" и "Заявка за възлагане и извършване на дейности" е 

еднакво и задължително за  Изпълнителя. Възложителят предоставя на Изпълнителите формата и 

съдържанието на отчетните документи и си запазва правото да ги коригира.  

7.2.12.  Изпълнителят съхранява и представя при поискване от Възложителя цялата 

документация по предмета на обществената поръчка.  

 

8. САНКЦИИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

8.1 Възложителят има право да налага санкции за неизпълнение, съгласно предвиденото в 

договора. Неизпълнението се констатира с "Констативен протокол" и прикрепен към него при 

необходимост друг доказателствен материал. Ако след изтичане на срока за отстраняване на 
неизпълнението, установено с «Констативен протокол» и снимков материал, същото не е 
отстранено и неизпълнението е по-голямо от 5 % от дейностите по утвърдения план за месеца, 

Възложителят намалява възнаграждението на Изпълнителя за отчетния период с 5%, като същия 

получава оценка за качество на извършените дейности К2 «Добро» Ако след изтичане на срока за 

отстраняване на неизпълнението, установено с «Констативен протокол» и снимков материал, 

същото не е отстранено и неизпълнението е по-голямо от 10 % от дейностите по утвърдения план за 

месеца, Възложителят намалява възнаграждението на Изпълнителя за отчетния период с 10%, като 

същия получава оценка за качество на извършените дейности К3 «Незадоволително» Ако след 

изтичане на срока за отстраняване на неизпълнението, установено с «Констативен протокол» и 

снимков материал, същото не е отстранено и неизпълнението е по-голямо от 20 % от дейностите по 

утвърдения план за месеца, Изпълнителя получава оценка за качество на извършените дейности К0 

«Пълно неизпълнение», и ако това се повтори за три поредни отчети периода, води до действия по 

прекратяване на договора по виновно неизпълнение от страна на Изпълнителя.Прилагането на 

горната процедура не лишава Възложителя от възможността да упражнява други права, предвидени 

в договора.РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ 
 

За целите на настоящите технически спецификации използваните термини и изрази, доколкото 

не са обяснени на съответните места в техническите спецификации, ще имат изложените по-долу 

значения:  

"Графити" са всички неофициални и нерегламентирани знаци, чертежи, рисунки и др., които 

са направени върху сгради, съоръжения и др. елементи общинска собственост. 
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"Едрогабаритни отпадъци"са обемни отпадъци от бита, които, поради своята големина 
и/или форма, не могат да се поставят в контейнерите за отпадъци. Те не включват строителни 

отпадъци. 

"Ежемесечен протокол  за извършени услуги"означава първичниятотчетен документ, в 

който се изброяват всички дейности по вид и количество, извършени от Изпълнителя за отчетния 

период. 

"Заявка за възлагане и извършване на допълнителна дейност /Заявка/" - искане на 

Възложителя до Изпълнителя, което той е длъжен да изпълни, за извършване на дейности извън 

посочените в утвърдения план при възникване на необходимост по преценка на Възложителя. 

"Контейнери" и „Улични кошчета" са съдовете, предназначени за събиране на 

генерираните отпадъци. 

"Места за обществено ползване" са открити площи, достъпни за обществеността, като 

улици, площади,  тротоари, пешеходните зони, детски и спортни площадки и др. 

"Начална дата" е дата, определена от Възложителя, която следва приключването на Периода 

на мобилизация и от която започва изпълнението на дейностите по Договора. Определената от 

Възложителя Начална дата се съобщава на Изпълнителя с уведомителното писмо и към нейното 

настъпване Изпълнителят е длъжен да има пълна готовност да започне да изпълнява дейностите по 

предмета на Договора. При възникнала необходимост от започване на изпълнение на дейностите от 
предмета на поръчката, Възложителят по своя преценка в който и да е момент след датата на 

регистрационния индекс на Договора може да посочи по-ранна Начална дата, в това число и преди 

Изпълнителят да има пълна готовност да изпълнява дейностите от предмета на поръчката, 

съответно преди да е извършил всички подготвителни работи. В този случай подготвителните 
работи продължават едновременно с изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и се 

довършват най-късно до изтичане на едномесечния срок от датата на регистрационния индекс на 

Договора. 

"Период на мобилизация" - период с продължителност до 1 (един) месец от влизане в сила 

на договора, в който Изпълнителят е длъженпредставя план за изпълнение на услугите за периода 

от Началната дата до края на първата календарна година от действието на Договора(31.12.2014 г.) и 

за календарната 2015 г., осигурява наличност на всички транспортни средства, контейнери и улични 

кошчета за отпадъци, и други активи, необходими за изпълнението на дейностите, осигурява 

необходимия брой квалифициран и обучен персонал за изпълнението на дейностите, уведомява 

обществеността за дейностите, които ще изпълнява,  извършва други подготвителни работи. 

"Съоръжения за третиране на отпадъци"са съоръженията, които са определени за 

съхраняване, обработка и обезвреждане на  отпадъци.  

„Точки за събиране" са определените места, на които се разполагат от Изпълнителя 

контейнерите и уличните кошчетана територията на Община Костинброд. 
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РАЗДЕЛ ІVФИНАНСИРАНЕ.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

1. ФИНАНСОВ РЕСУРС 

Финансирането на настоящата поръчка е от бюджета на община Костинброд и се обуславя от 
предвидените средства за дейността в рамките на бюджета за тази дейност за всяка календарна 

година и от реално извършените от изпълнителя дейности 

2. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 

Прогнозната стойност на поръчката е 5000 000лв. (пет милиона) лева, без ДДС. 

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

Възложителят ще заплати цената за изпълнение на поръчката, както следва: 

Плащанията ще се извършват под формата на регулярни ежемесечни плащания. 

Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков 

път в лева.  

4. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на конкретно извършената работа 

за изтекъл период от 1 /един/ месец на база реално извършена работа по приетите единични цени на 

услугите, след двустранно подписване на Месечен акт за установяване на извършените и 

подлежащи на заплащане видове работи и съпровождащите го документи съобразно изискванията 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на контрол и отчетност на изпълнението, определени в 

Договора и Техническата спецификация и представяне на фактура.  

При констатирано неизпълнение, отразено в Месечен акт за установяване на извършените и 

подлежащи на заплащане видове работи, дължимата сума за извършените услуги се намалява 

съобразно определените в акта санкции. 

Цената включва всички разходи по изпълнението на услугата, предмет на договора, в това 

число транспортни разходи, осигуровки, разходи за материали, техника, труд и др., както и печалба 

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Заплащането на услугата се извършва в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни, след 

фактуриране на извършената работа за месеца с платежно нареждане срещу представена 

фактура,Месечен акт за установяване на извършените и подлежащи на заплащане видове работи и 

съпровождащите го документи съобразно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ определени в Договора 

и Техническата спецификация. 

 

РАЗДЕЛ VУСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

А. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва, като подаде оферта, 

всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива 

лица. 

2. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да 

съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за участие. 
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3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства: 

а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

• престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

• подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

• участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  

• престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  

• престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;  

б) е обявен в несъстоятелност; 

в) е производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно националните 

закони и подзаконови актове; 

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен 

ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или 

вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 
или участникът е установен. 

д) е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е 
чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 

актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е 

преустановил дейността си; 

е) който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 

136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 

172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 

ж) осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във 

връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

4. Изискванията на т. 3, б. "а", б. „е“ и б. "ж" се прилагат, както следва: 

• при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

• при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 

отговорните съдружници; 

• при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а 

при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 

закон;  

• при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при 

липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

• при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

• при едноличен търговец - за физическото лице – търговец; 

• във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 

представляват участника; 

• при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 
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• в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 

лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято 

представителна власт е включена територията на Република България. 

5. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници: 

а) при които лице по т. 4 е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна 

длъжност в неговата организация; 

б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

6. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, 

изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП прилагат и за подизпълнителите. 

7. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 3 и 5 с 

една декларация по образец(Приложение № 5), подписана от лицата, които представляват 

участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се 

съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези 

обстоятелства служебно на възложителя. 

8. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 

физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от 

обстоятелствата по т. 3. 

9. Всеки участник има право да представи само една оферта. 

10. Не се допускат варианти на офертата. 

11.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може 

да участва само в едно обединение. 

12.Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или 

участници в една и съща процедура. 

Лица, които са участвали в изработването на техническите спецификации, на методиката за 

оценка на офертите в документацията за участие в процедурата при критерий икономически най-

изгодна оферта, не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка 
самостоятелно или в обединение с други лица, като кандидати, участници, членове на обединения-

участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са 

участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава 

предимство пред останалите участници в процедурата. 

Липсата на обстоятелството се установява с декларация по образец(Приложение № 4), 

подписана от лицата, които представляват участника. 

 

Б. УСЛОВИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на под-

изпълнители. 

1. Изпълнителят на обществената поръчка сключва договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не 

освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. 

2. Изпълнителите нямат право да: 
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2.1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 

1 или 5 от ЗОП; 

2.2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 

3.3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 

от ЗОП; 

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение 

на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение; 

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в 

случаите, ако възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, както и при превъзлгане от страна 

на подизпълнителя на една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за 

подизпълнение; 

3. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, 

изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на 

възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по т. 2. 

4. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение. 

5. Не е нарушение на забраната по т.2.2 и по т. 4 сключването на договори за услуги, които не 

са част от договора за обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение. 

6. Изпълнителят прекратява договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му 

възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по т. 4 в 

14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение 

при спазване на условията и изискванията на т. 1 - 5. 

7. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за 

която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на 

подизпълнителя. 

8. При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя 

доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е 

извършена от подизпълнителя. 

9. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за 

който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че 

е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на т. 7. 

10. Т. 9 не се прилага в случаите по т. 8. 

 

В. УСЛОВИЯ ПРИ УЧАСТИЕ НА ОБЕДИНЕНИЯ 

1. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не 

поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител 

участник е обединение от физически и/или юридически лица. 

2. Възложителят не изисква обединенията да имат придобита определена правна форма, за да 

могат да представят оферта за участие. 

3. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват 

споразумение с нотариална заверка на подписите.  
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4.Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че : 

� след подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на 

обединението;  

� членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на 
договора, включително по отношение на плащанията; 

� всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на 
договора,  

5. Споразумението или анекс към споразумението за създаване следва да съдържа клаузи, от 

които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и 

конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за 

обществената поръчка.  

6.Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да 

представлява обединението/консорциума за целите на процедурата, като това определяне може да 

бъде направено в споразумението за създаване на обединението или в отделен документ, подписан 

от всички членове/партньори с нотариална заверка на подписите. 

7.Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към офертата на 

участника. 
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РАЗДЕЛ VI ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ГАРАНЦИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

1. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата в 

размер на25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева, представляващи до 0,5% от прогнозната стойностт на 
поръчката. 

2. Гаранцията за участие се представя под формата на банкова гаранция – в оригинал или 

парична сума (платежно нареждане в оригинал), преведена по банковата сметка на Община 

Костинброд, а именно:  

Банкова сметка (IBAN): BG11UNCR96603369039111  

BIC код:UNCRBGSF 

Банка: УниКредит Булбанк – клон Костинброд 

3. В случай, че се представя гаранция за участие под формата на банкова гаранция, тя следва 

да покрива срока на валидност на офертата на участника от 180 /сто и осемдесет/ дни считано от  
датата, определена като краен срок за приемане на офертите за участие. В случай, че гаранцията за 
участие е под формата на банкова гаранция, същата следва да съдържа задължение на банката-

гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя със 

срок на валидност до изтичане на срока на валидност на офертата на участника при наличие 
условията на чл.61 от ЗОП. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки следва да са 

авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на 
български език. 

4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в 

него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 

5. Участник, който не е приложил към оферта си гаранция за участие, се отстранява, съгласно 

чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

6. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на 

участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за 

определяне на изпълнител. 

7. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, 

когато участник: 

7.1.оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 

7.2.е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 

обществената поръчка. 

8. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 

8.1. отстранените участници в срок до 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за 

обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 

8.2.класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за 

обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 (пет) работни дни след 

изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 

9. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на 

всички участници се освобождават в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване 

на решението за прекратяване. 

10. Възложителят освобождава гаранциите по т. 8, без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

11. При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция, изрично се 

посочва предмета или номера на поръчката, за която се представя гаранцията. 
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12. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за 

обществена поръчка в размер на 1% (едно на сто) от стойността на договора без ДДС. 

13. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител 

на поръчката при подписване на договора. Условието на т. 4 се прилага съответно и за представяне 

на гаранция за изпълнение на договора. 

14. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са определени в 

проекта на договор. 

15. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, 

съответно за изпълнение. 

16.Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция – в оригинал или 

парична сума (платежно нареждане в оригинал). Ако гаранцията за изпълнение на договора се 

представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на Община Костинброд, а 

именно: 

Банкова сметка (IBAN): BG11UNCR96603369039111  

BIC код: UNCRBGSF 

Банка: УниКредит Булбанк – клон Костинброд, 

като банковите такси по превода са за сметка на наредителя. В случай, че гаранцията за 

изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата да е с валидност съгласно 

условията на възложителя за освобождаването и, както и следва да съдържа задължение на банката-

гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя 

съдържащо изявление за договорно основание за усвояване на гаранцията за изпълнение. Банковите 
гаранции, издадени от чуждестранни банки следва да са авизирани чрез българска банка, 

потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език. 

17.  Паричната гаранция се внася по сметка на Възложителя и се освобождава не по-рано от 30 

дни след датата на приключване на договора за изпълнение на обществена поръчка. 

Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на 

части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на 

банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в 

случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с 

определеното в него. 

18. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за участие и гаранцията за 

изпълнение са за сметка на участника, респективно изпълнителя. Изпълнителят следва да предвиди 

и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от 

възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 

19. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП Комисията за защита на 

конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, 

възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, 

т. 2 от ЗОП отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения 

в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. 
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РАЗДЕЛ VІIИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ФИНАНСОВОТО И 

ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО 

СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

1.1.Възложителят поставя изискване за финансов ресурс, с който да разполага участникът в 

размер на 200 000,00 ( двеста хиляди) лева.   

Участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс 
с един или няколко от следните документи: 

1. удостоверениe от банкa;  

2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им 

се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

3.Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от 

възложителя документи, той може да  докаже  икономическото  и  финансовото  си  състояние  
с  всеки  друг  документ,  който възложителят приеме за подходящ. 

В случаите по т. 2 и т.3 възложителят няма право да изисква представянето на годишния 

финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани 

в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който 

поддържа регистъра. 

 

2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

 

2.1. 1. За участие в процедурата, всеки участник следва да докаже изпълнение на услуги, 

обхващащи дейности с предмет еднакъв или сходен* на настоящата поръчка, през последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата; «Сходна» е изпълнена услуга  с обхват на 

обслужване сметосъбиране и транспортиране на неопасни отпадъци и поддържане на територии за 

обществено ползване от населени места.  

За доказване на съответствие с така посоченото техническо изискване, участникът следва 

да представи списък на услугите (съгласно Приложение №8) , които са еднакви или сходни с 
предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
доказателство за извършената услуга.Доказателството за извършената услуга се предоставя под 

формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 

 

2.2.Всеки от участниците следва да разполага със собствено, наето и/или друга форма на 

официален ангажимент, предоставящ ползването, с минималенброй и вид техника, необходима за 
изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, както следва:  

- 4 бр. специализирани автомобили за обслужване на съдове с обем 1100л.,240л.,110 л.;  

- 1 бр. автомобил за обслужване на контейнери-4 куб.м;  

- 1 бр. специализирани автомобили за машинно метене ;  
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- 2 бр. специализиран автомобил за машинно миене; 

- 4 бр. специализирани автомобили за извозване на едро габаритни отпадъци (самосвали);  

- 2 бр. челни товарачи;  

- 1 бр. специализиран автомобил автовишка; 

- 2 бр. моторни косачки; 

- 1 бр. моторен трион; 

- 2 бр. ръчни роторни машини за почистване на сняг.  
 

За доказване на съответствие с така посочените технически изисквания, участникът следва 

да представи декларация за техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на 

обществената поръчка (съгласно Приложение №9). 

 

2.3.Участникът, който ще бъде пряко ангажиран в изпълнението на предмета на поръчката 

трябва да има валиден регистрационен документ за изпълнение на услуги по събирането и 

транспортирането на отпадъци, а за чуждестранно лице –документ, доказващ регистрацияв 

професионален или търговски регистър в държавата, в която е установено, или да представи 

декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи 

съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон 

като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка или за участниците, 

установени в друга държава - членка на Европейския съюз, еквивалентен документ, издаден от 

държавата, в която са установени. 
 

За доказване изпълението на това обстоятелство участникът трябва да представи 

валиден Регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на 

отпадъци, издаден на основание чл. 78, ал.3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във 
връзка с чл.35, ал. 3 от ЗУО или валидно такова съгласно §6, ал.1 от Преходните и заключителни 

разпоредби на ЗУО;а за чуждестранно лице - документ, доказващ регистрация в професионален 

или търговски регистър в държавата, в която е установено, или да представи декларация или 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно 

съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като 

условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка или за участниците, установени 

в друга държава - членка на Европейския съюз, еквивалентен документ, издаден от държавата, в 
която са установени. 

 

2.4.Участникътследва да има въведени интегрирана система за управление на качеството и 

опазване на околната среда с обхват дейностите предмет на настоящата обществена поръчка, 

съгласно следните системи: 

2.4.1. ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество или еквивалентно;  

2.4.2. ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалентно. 

Изпълнението на това минимално изискване се доказва с копие от Сертификатите за 

внедрени системиISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.Сертификатите трябва да са издадени от 

независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от 

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за 

акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 

Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на 
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изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на 

органи за оценяване на съответствието.Възложителят приема и еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в  други държави членки, както и  други  доказателства  за  

еквивалентни  мерки  за  осигуряване  на  качеството  или за  опазване  на околната среда. 

*В случай на участие на обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, описаните сертификати се представят 

за всеки един от членовете на обединението/консорциума,съобразно разпределението на участието на лицата 

при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за 

подизпълнителите, пряко ангажирани с дейностите предмет на настоящата обществена поръчка. 

**При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се 
доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за 

регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. 

***Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо 

състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В 

тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, 

участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на 

третите лица.За целите на горното трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани 

предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. 
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РАЗДЕЛ VІIІ КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ 

НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА” съгласно чл.37 ал.1 т.2 от ЗОП. 

 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка 

оферта „Комплексна оценка” (КО).Максималния брой точки, които участникът може да 

получи е 100 точки.  

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 

 

Показател – П 

(наименование) 

Максимално 

възможен бр. точки 

Относителна тежест 

в КО 

1. Техническо предложение –П1 100 60 % 

2. Ценово предложение – П2 100 40 % 

 

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: 

КО = П1х 60 %+ П2х 40 %  

 

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на 

участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в 
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническата 
спецификация. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 

 

1.  Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1 

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в 

комплексната оценка 60%. Изчислява се по формулата: 

П1 = А + Б+B,  Където: 

№ Подпоказател 
Макс. бр. 

точки 

А. 
ПРЕДЛАГАН ПОДХОД И СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПОРЪЧКАТА 60 

Б. 

ПРЕДЛАГАНА РАЗРАБОТКА ЗА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО 

СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ 

(ОТ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ,ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ И 

ДОМАКИНСТВА) 

25 

B. 
АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ДОГОВОРА 15 

 ОБЩО: 100 

 

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А,Би В) се формира, както следва:  



ОБЩ
ИН

А 
КО

СТИ
НБР

ОД 

О Б Щ И Н А    К О С Т И Н Б Р О Д 
Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област 
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.:0721 68701, Fax: 0721 68777 
http://www.kostinbrod.bg, e-mail: obshtina@kbrod.net 

ISO 9001:2008                                                                                                                              Certificate № QS – 3999 

HH 
 

 43

 

ПОДПОКАЗАТЕЛ Степен на съответствие Брой точки 

А. ПРЕДЛАГАН ПОДХОД И СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
Макс. брой 

точки 60 

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците 
комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на 

възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката , 

отчитайки спецификите й. Проверяват се представените от участниците 
описания на отделните дейности във връзка с изпълнение на поръчката; 

Описание на видовете дейности и тяхната последователност на изпълнение; 
Организация и подход на отделните дейности във връзка с изпълнение на 

поръчката. 

Подходът следва да отговаря на изискванията на Възложителя, 

посочени в указанията, техническите спецификации, на действащото 

законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, 

и да е съобразен с предмета на поръчката. Той трябва да бъде ясен, 

разбираемо представен и релевантен на предмета на поръчката и 

техническите спецификации, 

На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, 
които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават 

качественото изпълнение на договора, видно от представената техническа 

оферта. 

По отношение офертите на участниците, които отговарят на 

изисквания на възложителя, се прилага методиката за оценка, като се 
изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта.  

 

Фактори, влияещи на 

оценката: 
 

- Описание на 

подхода на изпълнение 
на предмета на 

поръчката; 

- Описание на 

последователността и 

взаимообвързаноста на 

предвидените дейности 

в зависимост от 

предложения 

технологичен подход за 

постигане целите на 

договора, включително 

определяне на тяхната 

продължителност и 

периодичност; 

- Описание на всички 

дейности, необходими за 

изпълнението на 

поръчката, отчитайки 

времето за 

подготвителни 

В техническото предложение е обърнато 
внимание на всеки един от факторите, и е в сила 

всяко едно от следните обстоятелства: 

- В обяснителната записка от техническото 

предложение към офертата се съдържат  ясно и 

подробно посочени предложения за реализирането 

на всички дейности от техническите 
спецификации, с яснота по отношение на 

конкретните мерки и действия при изпълнението 

на всяка една дейност 

- От описанието е видно, че при изпълнението на 

дейностите ще бъдат спазени всички изисквания на 

Възложителя посочени в указанията, техническите 
спецификации, действащото законодателство и на 

съществуващите технически изисквания и 

стандарти, добри практики съобразени с предмета 

на поръчката; 

- От предложението да е видно, че участникът 

предлага мотивирано, подход за 

изпълнение(последователност, продължителност и 

взаимосвързаност), релевантен на предмета на 

поръчката и съответстващ на техническите 
спецификации; 

60 точки 
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дейности, дейностите 
по изпълнението на 

всички дейности 

предмет на поръчката, 

както и всички други 

дейности необходими за 

постигане целите на 

договора; 

- Изготвяне на 

маршрутни графици за 

извършване на дейности 

с механизация предмет 

на поръчката; 

- Описание на 

разпределението на 

техническите средства 

и човешкия ресурс 
- Описание на мерки 

за управление и контрол 
на качеството при 

изпълнението на 

поръчката. 

 

За целите на 

настоящата методика, 

използваните в този 

раздел определения 

следва да се тълкуват, 

както следва: 
• „Ясно“- следва да се 

разбира изброяване, което 

недвусмислено посочва 

конкретния вид дейност по начин, 

по който същия да бъде 
индивидуализиран сред 

останалите видове дейности; 

• „Подробно/конкретно“- 

описанието, което освен, че 
съдържа отделни видове 
дейности, но не се ограничава до 

тяхното просто изброяване, а са 

добавени допълнителни 

поясняващи текстове, свързани с 
обясняване на 

последователността, 

технологията или други факти, 

имащи отношение към 

повишаване качесвото на 

изпълнение на поръчката и 

надграждане над предвидените 
технически спецификации и 

изисквания ; 

• „Несъществени 

пропуски и/или частично 

съответствие“ в техническото 

предложение, които не го правят 

неотговарящо на изискванията, 

но са например пропуски в 
описанието, липса на детайлна 

 - Обстойната стратегия трябва да демонстрира 

цялостната визия заподхода при изпълнение на 

дейностите предмет на обществената поръчка, 

включително ясни и подробни мерки за изпълнение 
на дейностите; 
- Подробно е представена организацията и 

мобилизацията на използваните от учасника 

ресурси, обвързани с конкретния подход за 

изпълнение на предмета на поръчката и 

съпътстващите дейности; 

- Подробно е описано разпределението на задачите 
и отговорностите между експертите на 

участника във връзка с изпълнението на 

дейностите, като връзките за контрол, 
взаимодействието и субординацията с 
Възложителя и контролните органи 

- Предложени са ясни и подробни мерки за 

управление на качеството 

В техническото предложение е обърнато 
внимание на всеки един от факторите, но е в 
сила поне едно от следните обстоятелства: 
- В обяснителната записка от техническото 

предложение към офертата се съдържат  

предложения за реализирането на всички дейности 

от техническите спецификации, но същите са 

маркирани и рамкирани общо и бланкетно. 

- От описанието е видно, че при изпълнението на 

дейностите ще бъдат спазени всички изисквания на 

Възложителя посочени в указанията, техническите 
спецификации, действащото законодателство и на 

съществуващите технически изисквания и 

стандарти, добри практики съобразени с предмета 

на поръчката; 

- От предложението да е видно, че участникът 

предлага подход за изпълнение(последователност, 

продължителност и взаимосвързаност), 

релевантен на предмета на поръчката и 

съответстващ на техническите спецификации, но 

не е ясно мотивиран; като с това не се застрашава 

качеството на изпълнение на поръчката; 

 - Обстойната стратегия дава визия заподхода при 

изпълнение на дейностите предмет на 

обществената поръчка, но няма ясно разписани 

подробни мерки за изпълнение на дейностите; 
- Представена е организацията и мобилизацията на 

използваните от учасника ресурси, но не са 

конкретно обвързани с конкретния подход за 

30 точки 
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информация и други подобни. 

Налице са, когато липсващата 

информация може да бъде 
установена от други факти и 

информация, посочена в 
офертата на участника. 

Несъществените 
непълноти/пропуски не могат да 

повлияят на изпълнението на 

поръчката. Ако липсващата 

информация не може да бъде 
установена от други части в 
офертата, се приема наличието 

на съществени непълноти на 

офертата и съответният 

участник се предлага за 

отстраняване от процедурата. 

• „Съществени” са тези 

пропуски и/или непълноти в 
тех.предложение, които го 

правят неотговарящо на 

изискванията на възложителя, 

посочени в техническите 
спецификации или на 

действащото законодателство. 

Когато участникът не е показал 
ниво на познаване на 

техническите спецификации и 

предмета на договора, описал е 
по-малко от половината 

елементи на посочените 
изисквания, заложени в 
техническите спецификации и 

документацията за участие. В 

предложението на участника не 
са педставени задължения 
произтичащи от настоящата 

обществена поръчка и 

нормативната уредба. 

Участникът не е описал елементи 

от начина, технологията и 

организацията, които планира да 

приложи.При установени 

съществени непълноти в 
техническото предложение на 

участник, офертата му следва да 

бъде предложена за 

отстарняване; 
• „Общо и бланкетно“ – 

е налице, когато в своето 

предложение, участникът е 
посочил общо приети и известни 

методи/термини/технологии, 

които не са пояснени по 

отношение приложимостта им 

съобразно спецификата на 

настоящата поръчка чрез 
конкретни 

доводи/примери/разяснения, 
обосноваващи прилагането им за 

срочното и качествено 

изпълнение на възложените 
задачи. 

изпълнение на предмета на поръчката и 

съпътстващите дейности; 

- Описано е разпределението на задачите и 

отговорностите между експертите на участника 

във връзка с изпълнението на дейностите, като 

връзките за контрол, взаимодействието и 

субординацията с Възложителя и контролните 
органи, но разпределението е обобщено, а не 
конкретно. 

- Предложени са мерки за управление на 

качеството, но същите не са конкретни и 

детайлизирани към настоящата обществена 

поръчка. 

В техническото предложение е обърнато 
внимание на всеки един от факторите, но е в 
сила поне едно от следните обстоятелства: 
- В обяснителната записка от техническото 

предложение към офертата се съдържат  

предложения за реализирането на всички дейности 

от техническите спецификации, но същите 
съдържат несъществени пропуски и/или частично 

съответствие с техническите спецификации, като 

с това не се застрашава качеството на изпълнение 
на поръчката; 

- От описанието е видно, че при изпълнението на 

дейностите ще бъдат спазени всички изисквания на 

Възложителя посочени в указанията, техническите 
спецификации и действащото законодателство 

съобразени с предмета на поръчката, но същото 

съдържа несъществени пропуски; като с това не се 
застрашава качеството на изпълнение на 

поръчката; 

- От предложението е видно, че участникът 

предлага подход за изпълнение, но не е конкретен 

и/или последователността и/или 

взаимосвързаността им са разработени изцяло, без 
това да застрашава изпълнението на 

обществената поръчка; 

 - Обстойната стратегия дава визия за подхода при 

изпълнение на дейностите, но тя може да бъде 
отнесена към всяка обществена поръчка с 
идентичен предмет; 

- Представена е организацията и мобилизацията на 

използваните от учасника ресурси, но не е 
подробна, а е сведена до изброяването на 

конкретните ресурси; 

- Описано е разпределението на задачите и 

10  точки.  
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отговорностите между експертите на участника 

във връзка с изпълнението на дейностите, но 

разпределението се свежда до изброяване на 

задачите и отговорностите, а не връзките, 
взаимодействието и субординацията с 
Възложителя и контролните органи  

- Предложени са мерки за управление на 

качеството, по отношение на които са налице 
несъществени пропуски. като с това не се 
застрашава качеството на изпълнение на 

поръчката; 

Б. ПРЕДЛАГАНА РАЗРАБОТКА ЗА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И 

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ (ОТ ЗЕЛЕНИ 

ПЛОЩИ,ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ И ДОМАКИНСТВА) 

Макс. брой 

точки 25 

В тази си част от техническото предложение на участниците следва да се 
разработи система за разделно събиране на биоразградими отпадъци от 

зелени площи, паркове, градини и домакинства, като същевременно 

демонстрира съвместимостта й с предложения подход и стратегия за 

реализацията на останалите дейности предмет на поръчката. Тя трябва да 

бъде ясна, конкретна, обоснована и да обхваща всички аспекти на 

задълженията на общината, произтичащи от приложимата нормативна 

уредба, свързана с разделното събиране на биоразградими отпадъци от 

зелени площи, паркове, градини и домакинства 

 

Фактори, влияещи на 

оценката: 
 

- Описание на 

системата, включваща 

всички аспекти на 

задълженията на 

общината във връзка с 
разделното събиране и 

транспортиране на 

биоразградими 

отпадъци; 

- Описание на 

конкретни предложения 

за изпълнение 
назадълженията на 

общината във връзка с 
разделното събиране и 

транспортиране на 

биоразградими 

отпадъци; 

- Обосновка за 

предложения избор за 

вида на съдовете за 

разделно събиране на 

биоразградими 

отпадъци, както и 

В частта на техническото предложениеотносно  

системата за разделно събиране на 

биоразградими отпадъци е обърнато внимание на 

всеки един от факторите, и е в сила всяко едно 

от следните обстоятелства: 

- В частта на техническото предложение относно  

системата за разделно събиране на биоразградими 

отпадъци към офертата се съдържат ясно и 

подробно посочени предложения за реализирането 

на всички дейности, за да работи ефективно 

системата за разделно събиране на биоразградими 

отпадъци от зелени площи, паркове, градини и 

домакинства; 

- От описанието да е видно в детайли, че при 

изпълнението на дейностите ще бъдат спазени 

всички аспекти на задълженията на общината, 

произтичащи от приложимата нормативна уредба, 

свързана с разделното събиране на биоразградими 

отпадъци от зелени площи, паркове, градини и 

домакинства; 

- От предложението да е видно, че участникът 

предлага конкретни и икономически обосновани 

предложения за изпълнение на тези задължения, в 
съответствие с действащата нормативна уредба, 

с яснота по отношение на конкретни мерки и 

25 точки. 
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честотата на 

обслужване на съдовете, 
които кореспондират с 
условията в Община 

Костинброд; 
• „Ясно“- следва да се 

разбира изброяване, което 

недвусмислено посочва 

конкретния вид дейност по начин, 

по който същия да бъде 
индивидуализиран сред 

останалите видове дейности; 

• „Подробно/конкретно“- 

описанието, което освен, че 
съдържа отделни видове 
дейности, но не се ограничава до 

тяхното просто изброяване, а са 

добавени допълнителни 

поясняващи текстове, свързани с 
обясняване на 

последователността, 

технологията или други факти, 

имащи отношение към 

повишаване качесвото на 

изпълнение на поръчката и 

надграждане над предвидените 
технически спецификации и 

изисквания ; 

• „Несъществени 

пропуски и/или частично 

съответствие“ в техническото 

предложение, които не го правят 

неотговарящо на изискванията, 

но са например пропуски в 
описанието, липса на детайлна 

информация и други подобни. 

Налице са, когато липсващата 

информация може да бъде 
установена от други факти и 

информация, посочена в 
офертата на участника. 

Несъществените 
непълноти/пропуски не могат да 

повлияят на изпълнението на 

поръчката. Ако липсващата 

информация не може да бъде 
установена от други части в 
офертата, се приема наличието 

на съществени непълноти на 

офертата и съответният 

участник се предлага за 

отстраняване от процедурата. 

• „Съществени” са тези 

пропуски и/или непълноти в 
тех.предложение, които го 

правят неотговарящо на 

изискванията на възложителя, 

посочени в техническите 
спецификации или на 

действащото законодателство. 

Когато участникът не е показал 
ниво на познаване на 

техническите спецификации и 

предмета на договора, описал е 
по-малко от половината 

елементи на посочените 
изисквания, заложени в 
техническите спецификации и 

документацията за участие. В 

предложението на участника не 

действия. 

- Представена е от учасника ясна обосновка за 

предложените видове на съдовете за събиране на 

биоразградими отпадъци от зелени площи, паркове, 
градини и домакинства и кратност на обслужване 
насъщите, които отговарят на нуждите и 

условията на Община Костинброд. 

В техническото предложение е обърнато 
внимание на всеки един от факторите, но е в 
сила поне едно от следните обстоятелства: 
- В частта на техническото предложение относно  

системата за разделно събиране на биоразградими 

отпадъци към офертата се съдържат  

предложения за реализирането на всички дейности, 

за да работи ефективно системата за разделно 

събиране на биоразградими отпадъци от зелени 

площи, паркове, градини и домакинства,но не са 

ясно и подробно разписани предложенията за 

реализирането на всички дейности; 

- От описанието да е видно, че при изпълнението на 

дейностите ще бъдат спазени всички аспекти на 

задълженията на общината, произтичащи от 

приложимата нормативна уредба, свързана с 
разделното събиране на биоразградими отпадъци 

от зелени площи, паркове, градини и домакинствано 

същите са маркирани и рамкирани общо и 

бланкетно; 

- От предложението да е видно, че участникът 

предлага конкретни и икономически обосновани 

предложения за изпълнение на тези задължения, в 
съответствие с действащата нормативна уредба, 

но предложенията за изпълнение на задълженията 

не съдържат яснота по отношение на конкретни 

мерки и действия. 

- Представена е от учасника обосновка за 

предложените видове на съдовете за събиране на 

биоразградими отпадъци от зелени площи, паркове, 
градини и домакинства;и кратност на обслужване 
насъщите, които отговарят на нуждите и 

условията на Община Костинброд, но не е ясно 

мотивирана. 

10точки. 

 

 

 

В техническото предложение е обърнато 
внимание на всеки един от факторите, но е в 
сила поне едно от следните обстоятелства: 
- В частта на техническото предложение относно  

системата за разделно събиране на биоразградими 

отпадъци към офертата се съдържат  

5точка.  
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са представени задължения 

произтичащи от настоящата 

обществена поръчка и 

нормативната уредба. 

Участникът не е описал начини/и 

за преодоляване или минимизиране 
на рисковете, оказващи влияние 
върху изпълнението на договора. 

При установени съществени 

непълноти в техническото 

предложение на участник, 
офертата му следва да бъде 
предложена за отстраняване; 
 

„Общо и бланкетно“ – е налице, 
когато в своето предложение, 
участникът е посочил общо 

приети и известни 

методи/термини/технологии, 

които не са пояснени по 

отношение приложимостта им 

съобразно спецификата на 

настоящата поръчка чрез 
конкретни 

доводи/примери/разяснения, 
обосноваващи прилагането им за 

срочното и качествено 

изпълнение на възложените 
задачи. 

предложения за реализирането на всички дейности, 

за да работи ефективно системата за разделно 

събиране на биоразградими отпадъци от зелени 

площи, паркове, градини и домакинства,но същите 
съдържат несъществени пропуски и/или частично 

съответствие с техническите спецификации; като 

с това не се застрашава качеството на изпълнение 
на поръчката; 

- От описанието да е видно, че при изпълнението на 

дейностите ще бъдат спазени всички аспекти на 

задълженията на общините, произтичащи от 

приложимата нормативна уредба, свързана с 
разделното събиране на биоразградими отпадъци 

от зелени площи, паркове, градини и домакинствано 

същите съдържат несъществени пропуски и/или 

частично съответствие с техническите 
спецификации.; като с това не се застрашава 

качеството на изпълнение на поръчката; 

- От предложението да е видно, че участникът 

прави предложения за изпълнение на задълженията, 

в съответствие с действащата нормативна 

уредба, но по отношение на същите са налице 
несъществени пропуски и/или частично 

съответствие; като с това не се застрашава 

качеството на изпълнение на поръчката; 

- Представена е обща и бланкетна обосновка от 

учасника за предложените видове на съдовете за 

събиране на биоразградими отпадъци от зелени 

площи, паркове, градини и домакинства и кратност 

на обслужване на същите, които отговарят на 

нуждите и условията на Община Костинброд 

 

B.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. 

Макс. брой 

точки 15 

В тази част от офертата на участниците следва да се определят начин/и 

за преодоляване на рисковете или тяхното минимализиране и да се опишат 

потенциалните предпоставки(допускания) за успешно изпълнение на 

договора. В техническото предложение на всеки един от участниците в 
процедурата следва да съдържа , за всеки един от по-долу изброените  
рискове: 

1. Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на 

обществената поръчка; 

2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите 
случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат 

подобни мерки в конкретния случай; 

3. Мерки за преодоляване на риска 

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните 
дефинирани от възложителя рискове(не се ограничават до изброените), 
които могат да възникнат при изпълнението на договора: 
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1. Времеви рискове, имащи за пряка и непосредствена последица 

невъзможността за изпълнение на поръчката, в това число: 

- Трудности с използваната от изпълнителя техника и човешки ресурси; 

- Трудности от атмосферни влияния и неподходящи метеорологични 

условия; 

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 
- Други времеви рискове; 
2.Рискове свързани с промяната на План сметката за съответната година, 

водещи до промяна в организацията на изпълнение; 
3. Промени в законодателството на България или на ЕС; 

4. Рискове свързани с опазване на околната среда. 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на 

възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга 

и се оценяват по следните критерии: 

Фактори, влияещи на 
оценката: 
Разгледани аспекти и 

сфери на влияние на 

описаните рискове; 
- Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при 

възникването на риска; 

- Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на 

риска; 

- Мерки за преодоляване 
на последиците при 

настъпване на риска.  
 

„Общо и бланкетно“ – е налице, 
когато в своето предложение, 
участникът е посочил общо 

приети и известни 

методи/термини/технологии, 

които не са пояснени по 

отношение приложимостта им 

съобразно спецификата на 

настоящата поръчка чрез 
конкретни 

доводи/примери/разяснения, 
обосноваващи прилагането им за 

срочното и качествено 

изпълнение на възложените 
задачи. 
„Конкретно“ - е описанието 

което освен, че съдържа 

отделните мерки и похвати, 

видове дейности и произтичащи 

от тях задължения, във всичките 
им аспекти, не се ограничава 

единствено до тяхното просто 

изброяване,  а са добавени 

допълнителни поясняващи 

текстове, свързани с обясняване 
на последователността, 

технологията или други фактори 

В техническото предложение е обърнато 
задълбочено внимание на всеки един от 

рисковете, и е в сила всяко едно от следните 
обстоятелства: 

- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като 

всеки един риск е съпроводен с предложени от 

Участника конкретни мерки за 

недопускане/предотвратяване настъпването 

нариска и съответно конкретни адекватни 

дейности по отстраняване на последиците от 

настъпилия риск. 

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на 

проявление и области и сфери на влияние на 

описаните рискове и е оценил и предвидил степента 

на въздействието им; 

- Участникът е предложил мерки за 

предотвратяване и преодоляване на дефинираните 
аспекти от риска. Планирани са конкретни, 

относими и адекватни похвати, посредством 

които реално е възможно да се повлияе на 

възникването, респ. негативното влияние нариска, 

така че същият да бъде предотвратен, респ. да не 
окаже негативно влияние върху изпълнението на 

дейностите, предмет на договора. 

15 точки 

В техническата оферта е обърнато внимание на 

всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от 

следното: 

- Направено е общо и бланкетно описание, като не 
са идентифицирани всички  проявления, аспекти и 

сфери, където може да окаже влияние съответния 

риск., като с това не се застрашава качеството на 

изпълнение на поръчката; 

- Степента на влияние на риска и/или 

8точки 
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имащи отношение към 

повишаване на качеството на 

изпълнение на поръчката и 

надграждане над предвидените 
технически спецификации и 

изисквания, във връзка с 
дефинираните от възложителя 
рискове. 

вероятностат за неговото настъпване са 

недостатъчно конкретно описани и оценени, като с 
това не се застрашава качеството на изпълнение 
на поръчката; 

- Предлаганите мерки и дейностиот участника не 
гарантират изцяло недопускане и/или ефективно 

предотвратяване и/или преодоляване на риска, респ. 

някои от аспектите му на проявление., като с това 

не се застрашава качеството на изпълнение на 

поръчката;  

В техническата оферта е в сила поне едно от 

следните обстоятелства: 

- Липсва описание на мерки за 

предотвратяване/преодоляване/управление на един 

или няколко от посочените рискове, като 

участникът единствено декларира готовност на 

свой риск да приеме последиците при възникването 

на описаните рискове, но не предлага адекватни 

мерки за управлението им; като с това не се 
застрашава качеството на изпълнение на 

поръчката; 

 

- Предложени са мерки за управление на посочените 
рискове, но те реално не са от естество, 

позволяващо предотвратяването и/или 

преодоляването им., като с това не се застрашава 

качеството на изпълнение на поръчката; 

q 

3точка 

 

2. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2 

До оценка по показател Ценово предложение (П2) се допускат само оферти, които 

съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Предложената цена за 
сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци(лв./т.), а именно точка 7 от ценовото 

предложение, e информативна за Възложителя и няма да бъде предмет на оценка при формирането 

на оценка по показател “Ценово предложение” П2 от оценителната комисия.Максимален брой 

точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 

%. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:  

 

П2 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки) 

 

Където Цi е предложената обща месечна цена,в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение 

на съответния участник. 

Където Цmin е минималната предложена обща месечна цена, в лева без ДДС съгласно 

Ценовите предложения на всички участници. 
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!!!ВАЖНО: За целите на настоящата методика ще бъде оценявана предложената от 

участниците обща месечна цена за всички дейности, предмет на поръчката, описани 

вобразеца на ценовото предложение.  
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РАЗДЕЛ IX ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. ОБМЕН 

НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И 

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1.Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересовано лице, 

еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, 

свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна 

фактическа грешка, при условията и по реда на чл. 27а от ЗОП. 

2. В случаите по чл. 27а, ал.1 от ЗОП възложителят предоставя безплатно променената документация 

на лицата, закупили документация преди издаване на решението за промяна. 

3. Обменът на информация между възложителя и заинтересованите лица/участниците, е в писмен 

вид, на български език, и се извършва чрез: 
а)връчване лично срещу подпис; 
б)по електронен път с електронен подпис на посочените от възложителя и заинтересованите 
лица/участниците електронни адреси; 

в)по факс на посочения от възложителя и заинтересованите лица/участниците номера; 

г)по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 
заинтересованото лице/участника адрес; 

д) чрез комбинация от средствата по букви "а" – "г". 

4. Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от страна на 
възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т. І.1) от обявлението.Информацията се приема от 
заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени в офертата на участника. 
5. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на 

адресите в съответствие с т. 3 и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо 

изпращането. 

6.При промяна в посочения адрес, факс и електронен адрес за кореспонденция лицата, закупили 

документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно 

да уведомят възложителя. 

7. Неправилно посочен адрес, факс и електронен адрес за кореспонденция или неуведомяване за 
промяна на същите освобождава възложителя от отговорност за неточно изпращане на 

уведомленията или информацията. 

8. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на 

обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и 

поверителността на информацията. 

9. При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален 

характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива 
информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение 

на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по: 

9.1. Чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от възложителя на задължението да изпрати информация 

за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки; 

9.2. Чл. 73, ал. 4 от ЗОП, когато при писмено искане от участник възложителят изпълни законовото 

си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от него. В този случай 

възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, 

когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или 

нарушава конкуренцията. 
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РАЗДЕЛ Х ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ОФЕРТАТА 

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне 

на варианти на оферта. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са 

обвързани с представените от тях оферти, който срок се определя на 180 /сто и осемдесет/ дни. 

Участник предложил по-кратък срок на валидност на офертата си ще бъде отстранен от 

процедурата. 

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. 

Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата 

си, се отстранява от участие. 

 

1. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат 

оформени по приложените към документацията образци (приложения).  

2. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците в 

процедурата. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по 

подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на 

процедурата, освен при наличието на предвидените в чл. 39, ал. 5 от ЗОП хипотези. 

3. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и 

условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, 

свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и 

изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му. 

4. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител. 

5. Спрямо участниците трябва да не са налице обстоятелствата  

5.1. по 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2  от ЗОП.При 

подаване на офертата участникът удостоверява липсата на посочените в документацията 
обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП с декларации.За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 

т. 1, ал. 2, т. 4 и 5 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, се подава декларация, както 

следва: 

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните 
съдружници; 

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при 

еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса 

на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

- при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 

представляват кандидата или участника; 

- в случаите по чл. 47, ал. 4 т. 1 - 7 от ЗОП - и за прокуристите, когато има такива; когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в 

чиято представителна власт е включена територията на Република България 

5.2. по чл.55 ал.7 и чл.8 ал.8 т.2 от ЗОП 

6. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език.  
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6.1. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на 

български език.  

6.2. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице или техни обединения, 

офертата се подава на български език, документът по т. 1.4 и т. 1.5 от раздел X по-долу се представя 

в официален превод, а останалите изискуеми документи, които са на чужд език, се представят и в 

превод. Ако участникът е обединение от чуждестранни юридически лица, документите се 

представят от всяко юридическо лице, включено в обединението. 

7. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, следва 

да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подписа на 

лицето/та, представляващо/и участника. 

8. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно 

търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено 

пълномощно.  

Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от 
упълномощен от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка. Пликът трябва да бъде надписан както следва:ДООБЩИНА КОСТИНБРОД, гр. 

Костинброд, ул. „Охрид“ №1.ОФЕРТА за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и транспортиране на неопасни отпадъци от 

населените места на общинаКостинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Костинброд,Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община Костинброд, 

почистване иподдържане на територии за обществсно ползване, поддържане на зелени площи 

в община Костинброд, разделно събиранеи транспортиране на биоразградими 

(зелени)отпадъци от зелени площи, паркове, градини, домакинства до 

компостиращаинсталация на територията на община Костинброд“. 

9. Върху плика следва да бъде посочено и наименованието на участника, пълен и точен адрес за 
кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. 

10. Съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, пликът с офертата трябва да съдържа 3 отделни 

запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: 

10.1.Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”;  

10.2.Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", съдържащ техническото 

предложение на участника и ако е приложимо - декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 

10.3.Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", съдържащ ценовото предложение на участника. 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се 

издава документ. 

11. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, 

които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези 

обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя. 

12. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за 

тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури пристигането на 
офертата, в посоченият от възложителя срок. Рискът от забава или загубване на офертата са за 

сметка на участника. 

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, 

допълни или да оттегли офертата си. 
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РАЗДЕЛ ХI СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

При изготвяне на офертатавсички документи от всеки един от отделните пликове от 

офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат (поотделно за всеки един 

плик) и се представят и на електронен носител, който се поставя в съответния плик. 

Офертата се изготвя по приложените в документацията образци. Общият плик трябва да 

съдържа следното: 

1. Плик № 1 „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от 

възложителя по чл. 56, ал. 1, т. 1-6, т. 8 и т. 11-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на 
участниците, а именно: 

1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва последователността на 

изброяването им в списъка. 

1.2. Представяне на участника, изготвенопо образец (Приложение № 1), с посочване на 

единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция 

при провеждането на процедурата; 

 

1.3. Декларация по чл.55 ал.7 и чл.8 ал.8 т.2 от ЗОП (Приложение № 4). 

1.4. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП (Приложение № 5), подписана от лицата, които 

представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, 

в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да 
предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя 

1.5 доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП, 

(валиден Регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на 

отпадъци, издаден на основание чл. 78, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във 
връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗУО или валидно такова съгласно §6, ал.1 от Преходните и заключителни 

разпоредби на ЗУО;а за чуждестранно лице - документ, доказващ регистрация в професионален 

или търговски регистър в държавата, в която е установено, или да представи декларация или 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно 

съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като 

условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка или за участниците, установени 

в друга държава - членка на Европейския съюз, еквивалентен документ, издаден от държавата, в 
която са установени); 

1.6.При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е 

посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от 

лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 

1.7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП(информацията се посочва в Приложение № 

1) за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, видовете работи от предмета на 

поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в 

проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.Всеки от 
подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението на 

поръчката. За целта подизпълнителите попълват декларация, която участникът представя в 

офертата си(Приложение № 6). 
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1.8. Доказателства за икономическото и финансово състояние и техническите 
възможности и/или квалификация на участника съгласно Раздел VII„Изисквания и 

доказателства за финансовото и икономическото състояние и техническите възможности 

и/или квалификация на участниците“ от настоящата документация; 

1.9. Документ за внесена гаранция за участие – гаранцията за участие  се представя чрез 
прилагане към офертата на оригинал на вносната бележка (платежно нареждане) или неотменима и 

безусловна банкова гаранция в оригинал в полза на Община Костинброд, покриваща срока на 

валидност на офертата, в съответствие с изисквания на Раздел VI „Гаранция за участие в 

процедурата и гаранция за изпълнение на договора“от настоящата документация. Участникът 

избира сам формата на гаранцията за участие.  

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него 

може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата. 

1.10. Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) –представя се, когато офертата 

или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника съгласно 

актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва 

да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, 

че упълномощеното лице има право да подпише офертата, да представлява участника в процедурата 

и/или за извършването на съответното действие, което е извършено от пълномощник. 

1.11.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на 

заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (Приложение № 7). 

1.12.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на 

договора (Приложение № 10). 

1.13.Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие. 

2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото 

предложение на участника,изготвено и с попълнени всички изискуеми данни и реквизити съгласно 

приложения образец (Приложение № 2),при съблюдаване на одобрената техническата 

спецификация, изискванията към офертата и условията за възлагане и изпълнение на поръчката,и 

ако е приложимо декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, включващо:  

2.1. Към Техническото си предложение участникът следва да приложимаршрутни 

графици(Приложение №2.1.)за дейностите с механизация от предмета на поръчката, а именно: 

2.1.1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци от съдове за отпадъци до 

съоръжение за третиране; 

2.1.2.Разделно събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци (окосени треви, 

клони, окапали листа и др.) от дворове и градини на домакинствата, както и от територии за 

обществено ползване до съоръжение за третиране. 

2.1.3.Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади; 

2.1.4. Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки и др.; 

 

Маршрутните графици са представени в табличен вид(Приложение №2.1.)и трябва да 
съдържа информация за:  

• Наименованието на вида дейност. 

• Продължителност на работата за извършване на вида дейност. 

• Последователността по улици 

• Общия пробег 
• Информация за техниката с която ще се извършват дейностите 
Степента на детайлност на маршрутните разписания зависи от спецификата на всяка дейност. 
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Вмаршрутните разписания се записва в технологична, организационна или ресурсна 

последователност на изпълнението на дейностаПри разработването на маршрутните графици на 

специализираните автомобили са съблюдавани следните правила: да се сведе до минимум повторния пробег 
на автомобилите по една и съща улица; по възможност маршрутите да се съставят по посока от центъра на 
населеното място към площадката за обезвреждане на битовите отпадъци; при прилагане на технологията с 

несменяеми съдове маршрутните графици да бъдат съобразени, с оглед цялостното запълване на 
автомобилите; периодично графиците се актуализират с включване на новопостроените жилищни комплекси 

и други сгради – офиси, производствени и търговски обекти 
На фигурата по-долу е даден примерен образец на попълнен маршрутен график: 

 
Дейност                                           

Район

429,000

№ Улица брой съд

1 от база до ул.Ломско шосе

2 ул. Ломско шосе 194

3 ул. Владимир Заимов 40

4 ул. Бачо Киро 55

5 ул. Юри Гагарин 85

6 ул. Велчова завера 55

7 от ул.Велчова завера до депо

гр.Костинброд

1:00

1:40

Разстояние 43 км.

Контролно време

0:55

2:30

1:00

0:40

Време 8:00:00

0:15

Тип съд  контейнери 110 л. и 240 л

Рег. № СО 1020 МН

Марка МАН

Сметосъбиране и транспортиране на БО

Номер на наряд 1

Модел

 
 
Предимството на представянето на маршрутни графици от участниците , е че показва тяхната 

запознатост със спецификата на дейностите, района и техническите спецификации на настоящата поръчка, 

както и че събирането и временното съхранение на отпадъците в жилищните райони е ограничено в 

установените срокове, дейността по механизирано метене се изпълнява по утвърден план  и 

специализираната техника работи равномерно. 

 

2.2.„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 

Подпоказатели: 

А. ПРЕДЛАГАН ПОДХОД И СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Б. ПРЕДЛАГАНА РАЗРАБОТКА ЗА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И 

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ (ОТ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ,ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ И 

ДОМАКИНСТВА) 

B. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Указание:участникът следва подробно да опише технологичната последователност, 

организацията и плана за работа по изпълнение на поръчката, предлаганата от него  разработка 

за система за разделно събиране и транспортиране на биоотпадъци от зелени площи,паркове, 
градини и домакинства, както и управлението на риска. Участникът разработва техническото 

предложение като включва в него всички необходими дейности за изпълнение на поръчката 

съгласно техническата спецификация. 

 

2.3. Всяка друга информация за доказване на съответствието на офертата с Техническата 
спецификация и условията за изпълнение на поръчката, посочени в документацията за участие. 
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*** Участник, чиято оферта не съответства на обявените от възложителя указания или 

към чието техническо предложение липсва някое от изброените приложения, ще бъде отстранен 

от участие в поръчката. 

 

3. Попълнено Ценово предложение (Приложение № 3)се подготвя от участника на хартиен 

носител в един оригинал и се представя ведно с остойностени количествено-стойностни сметки на 
електронен носител.  

� Цената, предлагана от участника за изпълнение всяка от дейностите от предмета 

на настоящата обществена поръчка, се определя като обща сума в лева без ДДС. 

� Страниците на всеки един от документите, които са включени в плик "№ 3" трябва 

да бъдат последователно номерирани. 

� Извън плик „№ 3" - с надпис "Предлагана цена" не трябва да е посочена никаква 

информация относно цената, предложена от участника. 

� Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с точност до втория знак след 

десетичната запетая. 

� Оферираната от участника цена включва всички работи, дейности, услуги и др., 

нужни за качественото завършване на предмета на обществената поръчка, в това число 

командировки, квартирни, налози, данъци, такси и осигуровки, както и други необходими разходи 

по изпълнението. 

� За улеснение на участниците Възложителят предоставя в електронен вариант 

количествена сметка за остойностяване, като всеки участник следва да има предвид, че носи 

отговорност за точното попълване и пресмятане по видове, количества и единични цени, при 

което всякакви несъответствия са за негова сметка и отговорност. 

� На този етап всяко предложение ще бъде незабавно отстранено, ако има липси 

и/или неясни документи и/или неясно обозначени документи и/или както следва: 

� Не е упомената общата стойност. 

� Допуснати са несъответствия. 

� По време на анализа и оценката на предложенията няма да се вземат предвид 

никакви отстъпки и промени в предложените цени, направени от участниците. 

� Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън 

плик „№ 3" - с надпис "Предлагана цена" елемент/и, свързани с предлаганата цена (или части от 

нея), ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура. 
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РАЗДЕЛ ХІI РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Провеждане на процедурата 

1.1.Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва по реда на 

чл. 68 – чл. 72 от ЗОП.  

1.2.Възложителят уведомява участниците и обявява в рубриката на сайта си 

http://kostinbrod.bg/датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. 

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в 

която се извършва отварянето. 

 

2. Оценка 

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до 

класиране, ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта" съгласно 

описаната в раздел VІIІ методика за оценка на офертите. 

 

3. Класиране на офертите на участниците 
Крайното класиране на участниците се извършва по низходящ ред чрез съпоставяне на 
комплексните оценки. На първо място се класира участникът, получил най-вискока комплексна 
оценка. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, при спазване разпоредбата на 

чл.71 ал.4 от ЗОП за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-

ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока 

относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.  

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 

място оферти, ако офертата получила най-висока оценка не може да се определи по реда на чл.71, 

ал.4 от ЗОП. 

http://kostinbrod.bg


ОБЩ
ИН

А 
КО

СТИ
НБР

ОД 

О Б Щ И Н А    К О С Т И Н Б Р О Д 
Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област 
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.:0721 68701, Fax: 0721 68777 
http://www.kostinbrod.bg, e-mail: obshtina@kbrod.net 

ISO 9001:2008                                                                                                                              Certificate № QS – 3999 

HH 
 

Page 60 of 64 

 

РАЗДЕЛ ХІІI ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО 

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА 

ДОГОВОР 

 

А. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите 

по посочения в Раздел VIII критерий като в срок до 5 (пет) работни дни след приключване на 

работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и 

участника, определен за изпълнител. 

2. В решението си Възложителят посочва иотстранените от участие в процедурата участници и 

оферти и мотивите за отстраняването им. 

3. Възложителят изпраща на участниците решението по т. 1 в 3-дневен срок от издаването му. 

Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл.70, ал. 4. 

4. При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е 

длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в 

зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, 

съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или 

предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. 

 

Б. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, 
когато: 

а) не е подадена нито една оферта за участие или няма участник, който отговаря на изискванията по 

чл. 47 - 53а от ЗОП; 

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя; 

в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, 

надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

г) първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор; 

д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в 

обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката 

по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 

е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

ж) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал.1 от ЗОП не се сключва договор за 

обществена поръчка. 

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

а) е подадена само една оферта; 

б) има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП, или само една 

оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя; 

в) участникът, класиран на първо място: 

- откаже да сключи договор, или 

- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или  
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- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал.1 и 5 или на посочените в обявлението изисквания по 

чл.47, ал.2 от ЗОП. 

3. Възложителят изпраща копие от решението по т. 1 и т. 2 до участниците в процедурата и до 

изпълнителния директор на АОП в 3-дневен срок от издаването му. 

4. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка в случаите на т. 1, букви 

"в", "д" и "е" или т. 2, възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за 
закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за 

прекратяване. 
5.  Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчкаподлежи на 

обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава единадесета от ЗОП. 

Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на 

дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в 

обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. 

На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства 

достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване 

действията на възложителя по издаване на решенията за възлагане на обществена поръчка. 

Обжалването се извършва при условията и по реда на чл. 120 и сл. от ЗОП. 

 

В. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка (съгласно Приложение № 

11) с участника в процедурата, определен за изпълнител. 

2. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за 

определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на 

това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите 
участници за решението за определяне на изпълнител. 

3. Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията проект, 

допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за 

изпълнител.  

4. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по 

документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.  

5. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е 

длъжен да представи следните документи:  

5.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по Раздел V, т. 3 от настоящата 

документация (чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП), освен когато законодателството на държавата, в която е 

установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър 

или предоставянето им безплатно на възложителя. Когато участникът е обединение, документите се 
представят от всеки един от участниците в обединението. 

5.2.Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не 

предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1от ЗОП в публичен безплатен 

регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на 

договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: 

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП и на посочените 

от Възложителя в обявлението обстоятелства по чл.47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен 

орган, или 

2. извлечение от съдебен регистър, или 
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3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.  

5.3.Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за 

посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът 
представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в 

която е установен. 

5.4. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, 

участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, 

нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е 

установен. 

5.5. Оригинал нагаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за 
обществена поръчка и Раздел VI от настоящата документация. 

5.6. Заверени копия от удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение за регистрация по 

БУЛСТАТ на създаденото обединение, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано 

обединение на физически и/или юридически лица. В случай че обединението се състои от 
чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за 

регистрация от държавата, в която са установени. 

6. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с участник, определен за изпълнител, 

който не представи някой от документите по т. 5. 

7.Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран 

участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място: 

7.1.откаже да сключи договор; 

7.2.не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1;  

7.3.не отговаря на изискванията на чл. 47, ал.1 и 5 или на посочените в обявлението изисквания на 

чл.47, ал.2 от ЗОП. 
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РАЗДЕЛ ХІV ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

1. При различие между информацията, посочена в обявлението и в документацията за участие в 

процедурата, за вярна се смята информацията, публикувана в обявлението. 

2. По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на 

участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки. 

3. Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка: 

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд.  

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в 

Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва: 

3.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

-        Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  

-        интернет адрес: http://www.nap.bg/ 

3.2. Относно задълженията, опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите: 

-        Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.; 

-         София1000, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331; 

-        Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/ 

3.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 
-        Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg 

-        София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 443 

http://www.nap.bg
http://www3.moew.government.bg
http://www.mlsp.government.bg


ОБЩ
ИН

А 
КО

СТИ
НБР

ОД 

О Б Щ И Н А    К О С Т И Н Б Р О Д 
Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област 
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.:0721 68701, Fax: 0721 68777 
http://www.kostinbrod.bg, e-mail: obshtina@kbrod.net 

ISO 9001:2008                                                                                                                              Certificate № QS – 3999 

HH 
 

Page 64 of 64 

 

 

РАЗДЕЛ ХV ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 – Представяне на участника 

Приложение № 2 – Образец на Техническо предложение; 

Приложение № 2.1. – Образец на маршрутен график; 

Приложение № 3 – Образец на Ценово предложение; 

Приложение № 4 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.55 ал.7 и чл.8 ал.8 т.2 от 
Закона за обществените поръчки; 

Приложение № 5 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“-„д“, т.2., 

т.3 и т.4, ал.2, т.1, т.4 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от Закона за обществените поръчки; 

Приложение № 6 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 

Приложение № 7 – Декларация по чл.56, ал.1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила 
на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; 

Приложение № 8 – Списък на изпълнените услуги; 

Приложение № 9 – Списък на техническото оборудване 

Приложение № 10 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор (чл. 56, ал. 1, т. 12 

от ЗОП). 

Приложение № 11 – Проект на договор за обществена поръчка; 

Приложение №12а, №12б, №12в - Информация за зелените площи за поддръжка на територията на 

гр. Костинброд; Информация за почистването; Информация за съдовете. 

 

Документацията е одобрена с Решение № РД-05-283 от 01.09.2014 г. на кмета на Община 

Костинбродза откриване на открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка. 
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http://kostinbrod.bg/doc1/prilojenia/prilojenie1.doc
http://kostinbrod.bg/doc1/prilojenia/prilojenie2.doc
http://kostinbrod.bg/doc1/prilojenia/prilojenie3.xls
http://kostinbrod.bg/doc1/obrazec_marshrutno_razpisanie_2.1.xls
http://kostinbrod.bg/doc1/prilojenia/prilojenie4.doc
http://kostinbrod.bg/doc1/prilojenia/prilojenie5.doc
http://kostinbrod.bg/doc1/prilojenia/prilojenie6.doc
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