
                 
КОСТИНБРОД ЕКО АД 

 
 

 
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
за 

участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка – публично състезание 
за СТРОЕЖ: " Разширение на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за 
общините: Костинброд, Божурище, Сливница, Своге, Годеч и Драгоман” с 
въвеждане на етапност на основание чл. 152, ал. 2 ЗУТ : I - ви етап:  - ВТОРИ ЕТАП 
(съгласно Комплексно разрешително №399-Н1 /2016год. на ИАОС) КЛЕТКА 2, 
Експлоатационен / технологичен/път от км 1 +080 до км 1+380,  Ретензионен басейн 
за инфилтрат № 2 

 
 

РАЗДЕЛ I. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА .......................................... 2 
РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ .......................................................... 15 
РАЗДЕЛ III. МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА 
НА ОФЕРТАТА .................................................................................................................... 27 
РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР .............................................................................. 37 
РАЗДЕЛ V. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ...................................................................... 52 

 



 

РАЗДЕЛ I. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 
1  Мотиви за избор на процедура по възлагане на обществена поръчка. 

Съгласно разпоредбата на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП, когато планираната за 
провеждане поръчка за услуга е на прогнозна стойност от 270 000 лева, без ДДС  до 5 
000 000 лева, без ДДС, Възложителят има законовата възможност да прилага 
процедурите по чл. 18, ал.1, т. 12 или т. 13 на ЗОП. В случая, прогнозната стойност на 
обществена поръчка е 840 000 лева, без ДДС, с включени непредвидени разходи в 
размер на 5% и предвид обстоятелството, че не са налице основания за провеждане на 
„пряко договаряне”, както и че не са налице основанията за провеждане на състезателен 
диалог или някоя от процедурите на договаряне, налице е възможност и условия 
обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане 
като „публично състезание“. Същността на предстоящите СМР изисква определени 
атмосферни и климатични условия, които в Р България е категорично установено, че е 
подходящо да се извършват до края на м.октомври. Това налага да се приложи 
възможността, предоставена от закона в чл. 178, ал. 3 ЗОП. 

2  Обособени позиции 
Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции. Услугите, предмет на 

поръчката, са взаимообвързани и за качественото им изпълнение е необходимо да бъдат 
изпълнявани комплексно от един изпълнител. 

3. Възможност за представяне на варианти в офертите 
Не се допускат варианти в офертите. 

4. Място и срок за изпълнение на поръчката 

Мястото за изпълнение на обществената поръчка е Община Костинброд, 
землището на село Богьовци, площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци 
Костинброд.  

 
5.  Срок за изпълнение на поръчката  

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до окончателното изпълнение на 
всички строително-монтажни работи и подписване на актове образец 15 за приемането 
им. Възложителят преценя, че минималният срок за изпълнение на поръчката е 100 
календарни дни. С цел да се избегнат усложненията, свързани с предложен нереален 
срок на изпълнение, участници,предложили срок за изпълнение на поръчката, по –
малък от 100 календарни дни няма да бъдат допуснати за избор като изпълнител.  

6 Разходи за поръчката 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 
Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции 
за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, 
независимо от резултата или самото провеждане на процедурата. 
 



7  Стойност на поръчката  

Цената се определя в лева, без ДДС. Предложената цена включва необходимите 
разходи за осъществяване на възложеното, ведно с разходи за материали, консумативи, 
транспорт, труд, площадкови и общофирмени разходи, разходите за вземане и тестване 
на лабораторни проби за доказване на качеството за изпълнение, както и всякакви 
други разходи, които биха могли да възникнат при или по повод на осъществяване на 
обществената поръчка. Предвидени са 5% непредвидени разходи, които се включват в 
офертата на Изпълнителя. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са 
разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни 
работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, 
които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект 
обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са 
обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.  Всяка сума за 
допълнителен разход, извън количествените сметки на проекта, е в размер до 5% от 
стойността на поръчката и се актува  частично или изцяло само и единствено според 
указанията на строителния надзор и  след получаване на изрично писмено одобрение от 
Възложителя. 
 
8  Указания за достъп до документацията 

Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие на интернет 
адрес http://www.epm-bg.com – раздел „Костинброд еко АД“ -  „Профил на купувача”. 
В обявената процедура може да участва всяко физическо или юридическо лице, както и 
техни обединения, което отговаря на изискванията на ЗОП,ППЗОП и на изискванията 
на Възложителя. 
 
9  Изисквания за представяне на офертата 

 Офертата се изготвя на български език. 
 Представената оферта следва да има срок на валидност 120 календарни дни, 
считано от крайния срок за подаване на оферти.  Офертата за участие се предава и 
приема в съответствие с изискванията на ЗОП.Тя се подписва от законния представител 
или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно  лице. 
 Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или 
негов пълномощник на рецепция на етаж 0 във фирмената сграда на „Кордеел 
България“ ЕАД на адрес 1839 София, ул. „Челопешко шосе“№36 или чрез пощенска 
или куриерска услуга с обратна разписка. Офертата се представя в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието на кандидата или 
участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за 
кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; както и 
наименованието на поръчката. 
За получените оферти или заявления за участие при Възложителя се води регистър, в 
който се отбелязват подател на офертата или заявлението за участие; номер, дата и час 
на получаване; причините за връщане на заявлението за участие или офертата, когато е 
приложимо. При получаване на заявлението за участие или на офертата върху 
опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на 
приносителя се издава документ. 
Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на 
крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена 
цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за 
участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи 



лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на Възложителя и от 
присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се 
завеждат в регистъра. Не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от 
лица, които не са включени в списъка. 
 Представените оферти за участие в обществената поръчка,трябва да са 
съобразени с изискванията на Възложителя. 
 Единен европейски документ (ЕЕДОП) за обществени поръчка се подписва от 
лицата посочени в чл.41 от ППЗОП. 

Декларациите за участие по чл.54 и чл.55 от ЗОП следва да бъдат представени от 
лицата посочени в чл.40 от ППЗОП. 
10 Изисквания за комуникация 

Всички действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура 
следва да бъдат обективирани в писмен вид. 
Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път 
при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или 
чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя. 
Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на процедурата за 
възлагане на обществената поръчка ще се извършват по начин, който гарантира 
целостта, достоверността и поверителността на офертите на участниците. 
Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците съгласно 
нормите на ЗОП, ще се връчват лично срещу подпис или по електронна поща, с 
препоръчано писмо с обратна разписка или по факс. Когато решението не е получено 
от кандидата или участника по някой от посочените по-горе начини Възложителят 
публикува съобщение до него в Профила на купувача. Решението се смята за връчено 
от датата на публикуване на съобщението. 
 
11 Изисквания към участниците в процедурата 

В обявената процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо 
или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което 
има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството 
на държавата, в която то е установено, което отговаря на изискванията, предвидени в 
българския Закон за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки, както и на изискванията на Възложителя, посочени в 
настоящата документацията за участие. 
Когато участникът е обединение (консорциум), участниците в обединението следва да 
сключат договор/споразумение помежду си. 
Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират: 

• че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон 
за изпълнението на настоящата обществена поръчка; 

• че представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, 
да получава указания за и от името на всеки член на обединението; 

• че изпълнението на обществената поръчка, включително плащанията, са 
отговорност на представляващия обединението/консорциума, и 

• че обединението/консорциума е създадено със срок до окончателното 
изпълнение на обществената поръчка и всички членове на обединението са 
задължени да останат в него до окончателното изпълнение на обществената 
поръчка; 

• че всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и 
поотделно за качественото изпълнение на обществената поръчка, до края на 



срока за изпълнение на договора, независимо от срока, за който е създадено 
обединението / консорциума. 

Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да 
представлява обединението при изпълнението на настоящата обществена поръчка. Не 
се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 
 
Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка 
участник, при когото са налице обстоятелствата по чл.54. ал.1от ЗОП, а именно: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по 
чл. 108а, чл. 159а- 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, 
чл. 301 -307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по 
тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 
кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, 
отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който 
не е влязъл в сила; това изискване не се  прилага, когато  размерът на 
неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от1 
на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова 
година. 
4 е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 
5 е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
 

6 е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 
решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил 
чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен; 

7 е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 
изпълнител, представя: 
за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост; 
за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП - удостоверение от органите по 
приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на 
кандидата или участника; 
за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП - удостоверение от органите на 
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 
Когато в удостоверението по т. 3 се съдържа информация за влязло в сила наказателно 
постановление или съдебно решение за нарушение по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП, 
участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на 
договор за обществена поръчка.  



Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 
съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната държава не се издават 
документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 
обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно 
значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията 
няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред 
компетентен орган в съответната държава. 
Ще бъдат отстранявани от участие в тази процедура участници, които не отговарят на 
нормативно установените изискванията в ЗОП и ППЗОП и на специалните изисквания, 
посочени в документацията за участие. 
В случай, че участника участва като обединение/консорциум, изброените по-горе 
изисквания се прилагат за всеки член на обединението/консорциума поотделно. Когато 
се предвижда участие на подизпълнител, посочените изисквания се прилагат и за 
подизпълнителя, с оглед на вида и дела на участието. 
 
11.1 Изисквания свързани с икономическо и финансово състояние. 
Възложителят не поставя изисквания за икономическите и финансови възможности на 
участниците в обществената поръчка. 
Участниците трябва да притежават валидна застраховка за „Професионална 
отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ, за извършване на строителни 
дейности за обекти от 4-та група, II-ра или по-висока категория, или еквивалентна 
застраховка, съгласно националния закон на участника, в случай че той е чуждестранно 
лице. 
Доказване: 
Наличието на застраховка професионална отговорност се доказва със заверено копие на 
валидна застрахователна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ за професионална отговорност в 
строителството.  
 
11.2 Изисквания, свързани с техническите възможности и квалификацията на 
участниците: 
 
1 Участникът в настоящата процедура, трябва да е вписан в Централния 
професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи на строежи от 4-та 
група, II-ра или по-висока категория. Удостоверението трябва да е придружено с 
валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на 
Централния професионален регистър на строителя, или валиден аналогичен документ, 
издаден от компетентен орган, за чуждестранни участници. 
Доказване: Чрез представяне на копие от Удостоверение за вписване в Централния 
професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от 4-та група, II-ра или 
по-висока категория, съгласно ЗУТ, придружено с валиден талон по чл.23, ал.1 от 
Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, или валиден аналогичен документ, 
издаден от компетентен орган, за чуждестранни участници. 
 
2  В процедурата могат да участват лица, които за последните пет години, считано 
до срока за подаване на оферти в настоящата процедура, имат опит в изпълнението на 
минимум два договора за строителство, сходно с предмета на поръчката.  
 



Под „ договори за строителство, сходни с предмета на поръчката” следва да се 
разбират договори за строителство на депо за ТБО и/или рекултивация на депо за 
ТБО.  
 
Важно !!! За изпълнен се счита договор, по който има констативен акт обр. 15 за 
установяване годността за приемане на строежа и/или, удостоверение за 
въвеждане в експлоатация и/или разрешение за ползване. 
Доказване:  
Изпълнението на това изискване се доказва, чрез представяне от участниците на 
Списък-декларация на основните договори за строителство сходни с предмета на 
поръчката изпълнени през последните 5 /пет/ години, включително стойностите, датите 
и възложителите по договорите – Образец № 4. За всеки описан в образец № 4 договор, 
участникът следва да представи доказателство за извършеното строителство. 
Доказателството за извършеното строителство може да се предостави под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване 
на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 
При представяне на удостоверение, издадено от получателя, то трябва да е  надлежно 
оформено с издател (адрес и телефон за контакт с Възложителя по договора) и да 
съдържа следните задължителни реквизити: предмет на договора;  стойност на 
договора; място на изпълнение на строителството; период на изпълнение на договора; 
дата на приключване на дейностите по договора; дали строителството е изпълнено 
професионално и в съответствие с нормативните изисквания,  
 
3 Участникът трябва да притежава: Стандарт за въведена система за управление 
на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на 
настоящата поръчка (строителство) и Сертификат за въведена система на управление 
на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета 
на настоящата поръчка (строителство);  
Доказване: Заверени от участника копия на сертификатите. Съгласно чл. 53, ал. 4 от 
ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката. 
 
4 Участникът трябва да има на разположение за срока на изпълнение на договора 
собствено оборудване и механизация, покриващ спецификата на поръчката и отговарящ 
на изискванията на Възложителя, а именно:  

• 2 броя багери с кофа мин. 1 м3 – 1 верижен и 1 колесен. 
• 1 брой булдозер,  
• 2 броя валяк, мин. 8 тонен 
• 6 броя самосвали с капацитет на легена 10 м3 

Всички с година на производство, не по-ранна от 2006 година.  
Доказване: Изпълнението на изискването се доказва с копие от талоните или 
предварителните договори или договорите за наем на притежаваната или подлежаща на 
наемане, или наета механизация от участника. 
Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 
критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП)- по образец. В него се предоставя съответната информация, 
изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са 
длъжни да предоставят информация. 



В случай, че участникът в процедурата е обединение (консорциум/дружество по ЗЗД), 
тези минимални изисквания се прилагат за обединението като цяло. 
 
12 Съдържание на офертата 

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал, 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 
представените документи и други документи, изискуеми от Възложителя, както и 
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри“, който 
съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. 
Опаковката включва следните документи: 
Непрозрачен плик, наименован „Заявление и техническо предложение“, съдържащ: 

• Заявление за участие - по образец 1; Представя се оригинал, съдържащо: 
пълномощно, ако офертата се подава чрез упълномощен предствител. Представя 
се оригинал или заверено копие на пълномощното; 

• Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката, подписан от 
участника. 

• Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е участникът е обединение - 
Договор за създаване на обединението, когато е приложимо. Представя се 
оригинал; 

• Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - по образец. 
Представя се оригинал; 

• Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 
приложимо; 

• Декларация по чл.З, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС- по образец 2; 
• Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 101, 

ал.11 от ЗОП - по образец 3. Представя се оригинал. 
• Декларация за изпълнените сходни обекти в последните 5 година от датата на 

подаване на офертата – по образец 4 
• Списък на притежаваната механизация – по образец 5 
• Декларация за ползване/неизползване на подизпълнител- по образец 6 
• Декларация за разположение на подзизпълнителя – по образец 7 
• Декларация за използване на капацитета на трети лица – по образец 8. 
• Декларация за срока на валидност на офертата – по образец 9. 
• Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд - по образец 10. Представя се оригинал.; 

• Декларация за конфиденциалност по реда на чл,102 от ЗОП (незадължителна) - 
по образец 11. Представя се оригинал.; 

• Копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на 
строителя за изпълнение на строежи от 4-та група, II-ра или по-висока 
категория, съгласно ЗУТ, придружено с валиден талон по чл.23, ал.1 от 
Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, или валиден аналогичен 
документ, издаден от компетентен орган, за чуждестранни участници. 

• Заверено копие на валидна застрахователна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ за 
професионална отговорност в строителството.  

• Заверено от участника копие от удостоверение за въведена система за 
управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват отговарящ 
на предмета на настоящата поръчка (строителство);  



• Заверено от участника копие на удостоверение за въведена система на 
управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват 
отговарящ на предмета на настоящата поръчка (строителство); 

• Техническо предложение по образец 12. Предложение за изпълнение на 
поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на 
възложителя. Представя се оригинал. 
  

Непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", съдържащ: 
• Ценово предложение - Представя се оригинал попълнен по образец 13; 
Указание за подготовка на ЕЕДОП: 
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване 
и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната 
информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен, са длъжни да предоставят информация. 
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от 
тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т, 1. 
Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на 
критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за 
тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 
Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще 
предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 
Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна 
процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него 
информация все още е актуална. Участниците могат да използват възможността, когато 
е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан 
електронно ЕЕДОП. 
В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с 
която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в 
публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа. 
Важно: Възложителят, чрез комисията за провеждане на процедурата може да 
изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от 
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това 
е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 
Документи, чрез които се доказва липсата на основанията за отстраняване от 
процедурата: 
За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 
За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 — удостоверение от органите по приходите и 
удостоверение от общината по седалище на участника. 
За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна 
агенция „Главна инспекция по труда”. 
Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, 
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 
съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 
подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

13. Срок за валидност на офертите 



Офертите следва да бъдат валидни не по-малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни 
от крайния срок за получаване на офертите. 
Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в 
процедурата. 
При необходимост възложителят може да изиска чрез писмо или по факс от участници 
да удължат срока на валидност на офертите си, до момента на сключване на договора, 
при наличие на основания за това.  

14. Разяснения по документацията за участие 

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка до7 дни, 
преди изтичането на срока за получаване на оферти,Възложителят публикува в 
профила на купувача писмени разяснения. 
 Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от получаване 
на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването. 
 
15. Гаранция за изпълнение 

Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 % (три 
процента) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка. 
Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:  

• парична сума;  
• банкова гаранция; 

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - 
гарант. 
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 
изпълнение. 
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в 
нея трябва да бъде изрично записано, че е: 

• безусловна и неотменима; в полза на Костинброд Еко АД 
• със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение на договора. 

При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, 
изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. 
Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума може да бъде внесена в брой 
на касата на Костинброд Еко АД или по следната сметка на Костинброд Еко АД: 
IBAN: BG58UNCR70001516357540 
BIC: UNCRBGSF 
Банка: Уникредит Булбанк АД, клон Света Неделя 
 
Когато избраният изпълнител 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 или титуляр на застраховката. 
Условията и сроковете за задържане, усвояване, частично и цялостно освобождаване на 
гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка. 
 
16 Условия и ред за провеждане на процедурата 

Работа на комисията за подбор на кандидатите 
Възложителят назначава комисия за извършване на подбор на кандидатите и 
участниците, разглеждане и оценка на офертите. Комисията се състои от нечетен брой 
членове. 



При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на заявленията за участие или на 
офертите кандидатите или участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-
малко 48 часа преди новоопределения час. 
Комисията започва работа след получаване на представените заявления за участие или 
оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Получените заявления за участие или 
оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите 
или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване. Неприсъствието на някой или 
всички участници при отваряне на пликовете не е основание за отлагане на 
процедурата. 
Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 
оповестява тяхното съдържание, и проверява за наличието на отделен запечатан плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри”. 
Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Комисията предлага по един от 
присъстващите представители на другите участници да подпише техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на тези 
действия. Комисията разглежда представените документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя и съставя протокол. 
Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола си и изпраща 
протокола на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила 
на купувача, 
В срок до 5 работни дни от получаването на протокола кандидатите и участниците, по 
отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация могат да 
представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация 
може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 
получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за 
подизпълнителите и третите лица, посочени от кандидата или участника. Кандидатът 
или участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че 
подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато 
това не води до промяна на техническото предложение. Когато промените се отнасят до 
обстоятелства, различни от посочените по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 ЗОП, 
новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно 
да представляват кандидата или участника. След изтичането на срока от 5 работни дни 
комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи 
относно съответствието на кандидатите/ участниците с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор. 
При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата 
комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от 
кандидатите и участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез 
изискване на информация от други органи и лица. 
Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 
подбор. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията 
на възложителя, не се отваря. Когато част от показателите за оценка обхващат 



параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, 
след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели. 
Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения 
комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и 
мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от 
ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите 
показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява. 
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. 
Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си. Към доклада се прилагат 
всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, 
оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др. 
Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя 
заедно с цялата документация, 
 
Необичайно благоприятна оферта 
Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 
подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, Възложителят 
изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се 
представя в 5-дневен срок от получаване на искането.Обосновката  може да се отнася 
до: 

• икономическите особености на производствения процес, на предоставяните 
услуги или на строителния метод; 

• избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 
условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за 
изпълнението на строителството; 

• оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 
строителството, доставките или услугите; 

• спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП; 
• възможността участникът да получи държавна помощ. 

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 
относно посочените по-горе обстоятелства, на които се позовава участникът. При 
необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. 
Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато 
представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или 
разходи. 
Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 
повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните 
предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с 
опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 
споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 
право, които са изброени в приложение № 10. Не се приема оферта, когато се установи, 
че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от 
средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена 
държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че 
помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС| 
 
Избор на изпълнител 
Процедурата завършва с решение за: 



• определяне на Изпълнител по договор за обществена поръчка; 
• прекратяване на процедурата. 

Възложителят определя за Изпълнител на поръчката участника, за когото са изпълнени 
следните условия: 

• не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по 
чл.54, ал.З от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор, а когато е приложимо - и 
на недискриминационните правила и критерии за намаляване броя на 
кандидатите; 

• офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за 
възлагане. 

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 
• не е подадена нито една оферта или заявление за участие 
• всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за 

представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи; 
• първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор; 
• са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена 
процедурата; 

• поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал, 1 от ЗОП не се 
сключва договор за обществена поръчка; 

• всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя 
условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

• отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на 
договора 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; 

• са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които 
биха променили кръга на заинтересованите лица. 

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 
участникът, класиран на първо място: 
а) откаже да сключи договор; 
б) не изпълни някое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП, или 
в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 
Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 
поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител: 
представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал.2 от 
ЗОП; 

• изпълни задължението по чл,67, ал.б от ЗОП; 
• представи определената гаранция за изпълнение на договора; 
• извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго 

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно 
изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от 
възложителя в условията на обявената поръчка. 

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място: 
• откаже да сключи договор; 
• не изпълни някое от горните условия, или не докаже, че не са налице основания 

за отстраняване от процедурата. 



В този случай възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за 
определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран 
участник за изпълнител. 
Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на 
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от 
уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за 
решението за определяне на изпълнител. 
Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят 
прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За 
отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по 
обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно. 
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 
юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване 
на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като 
изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 
регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 
законодателството на държавата, в която обединението е установено. 
Решенията на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка 
подлежат на обжалване по реда на Глава 27 от ЗОП, чл.196 и следващите. Решенията се 
обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя. 
По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагана на 
Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство.  
 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
1. Обхват на поръчката 

Избраната площадка за изграждане на депото за санитарно депониране на твърди битови 
отпадъци се намира в землището на Община Костинброд  на около 12km от центъра на 
града. 
Изграждането на този етап от депото включва следните видове Строително-монтажни 
работи (СМР) с обща застроена площ около 20 дка: 
„Изграждане на  КЛЕТКА 2, Експлоатационен/технологичен/път от км 1 +080 до км 
1+380,  Ретензионен басейн за инфилтрат №2 на Регионално депо за неопасни и инертни 
отпадъци за общините: Костинброд, Божурище, Сливница, Своге, Годеч и Драгоман“. 
Видовете СМР обхващат:  
Земни работи: Изкопно-насипни  работи за втора клетка и ретензионен басейн 2, 
насипни работи за експлоатационен път от км 1+080 до км 1+380  и доставка и полагане 
на настилка от трошен камък на експлоатационен път от км 1+080 до км 1+380 
Изолационни работи: Доставка и полагане на горен изолационен слой на клетка 2 и 
ретензионен басейн 2 от изолационна мембрана 2 мм и защитен слой геотекстил. 
ВиК работи: Доставка и монтаж на дренажни тръби  в клетка 2 - перфорирани и плътни 
НДПЕ тръби ф315 и полагане  на слой от 0.5 см дренажна баластра“ 

 
Към настоящия момент са изпълнени следните видове работи: обща инфраструктура на 
депото – външно електрозахранване, външно водоснабдяване, стопански двор, 
административно –битова сграда, гараж, КПП, експлоатационен асфалтов път от 0+00 до 
км 1+080, ретензионен басейн 1, клетка 1, клетка 6 и клетка 7“ 
Всички включени в обхвата строително-монтажни работи са описани в изготвения 
инвестиционен проект в работна фаза, който представлява неделима част от тръжната 
документация.  

2. Технология на изпълнението 
Описанието на технологията на изпълнение и качество обхваща общите 

технически спесификации, които включват предписание за изпълнение на отделните 
видове строителни работи и за доставка на материали, качество на извършени работи и 
необходими машини за изпълнение. 

Относно техническите спесификации трябва да се спазват действащите у нас и 
междунаридно признати стандарти /БДС, ISO, EN, DIN, ASTM/ и изисквания за 
строителните материали и изпълнението на различни видове строителни дейности.  
 

2.1 Оборудване на Изпълнителя 
Изпълнителят трябва да притежава оборудване, което да осигури ефективно и 

качествено изпълнение на строителните работи на обекта и ще позволи завършването 
му в определен срок. 

 
2.2 Здравословни условия на труд, безопасност и охрана на обекта 

    Тези условия са описани в Том -  План за безопасност и здраве. 
 

2.3 Материали и оборудване – съхранение и боравене 
      Материалите и оборудването, предписани за прилагане на обекта ще бъдат с 
доказан произход от доказан Източник. Изпълнителят е длъжен да проведе изпитвания 
на мостри от материалите за доказване на качествата им пред Възложителя, в 
съответствие с настоящите Спесификации. Всички материали и оборудването, 



предписани на обекта, трябва да се съхраняват и употребяват по начин, който не ги 
уврежда. 

 
2.4.  Невключени видове работи 

       За невключени в количествената сметка видове работи с временен характер, 
същите ще се считат за включени в единичните цени. 
 

2.5  Други задължения и отговорности 
      Всички видове дейности, свързани с организацията на движение към и вътре в 
обекта, разрешение за включване (макар и временни) към водоснабдителна, 
електрозахранваща, водоприемна и др. видове мрежи трябва да бъдат съгласувани от 
Изпълнителя със съответните местни служби и собственици, със съдействието от 
страна на Възложителя. 
 Всички видове дейности –опробване, лабораторни изпитания и др., които се 
изискват за удостоверяване на качеството на изпълнение се заплащат от Изпълнителя.  
     Всички операции и дейности, провеждани от Изпълнителя на строителния обект при 
неговото започване, по време и след приключване на строителството задължително 
трябва да отговарят на изискванията и нормативните документи и за опазване на 
околната среда. 

 
2.6 Администриране на обекта 

  - Изпълнителят има задължението да води дневник на работите, който съхранява 
в неговия офис. Дневникът ще се използва от оторизиран технически представител на 
Възложителя и Проектанта за отразяване на всички конструкции, инструкции и 
промени по въпроси, които имат отношение към строителните работи на обекта. 

- Изпълнителят е задължен преди започване на строителните работи да 
представи на Възложителя строителна програма с указани срокове и график на 
основните дейности и доставка на материали и оборудване, която може да се 
актуализира и променя по взаимно съгласие на двете страни. 
 

2.7 Подготовка на площадката 
2.7.1  Трасиране на площадката и съоръженията 
    Трасировъчните работи на площадката се извършват от Изпълнителя, със 
съдействието на Възложителя. Възложителят ще осигури начално геодезично 
замерване като базова картина за целите на измерване на по-нататъшно извършените 
работи. 

 
2.7.2 Временно строителство 
    Временното строителство включва съоръжения и оборудване (офис), необходими за 
работа на персонала и работниците, складова база за машини и материали. То е 
ангажимент на Изпълнителя. Изпълнителят може да ползва помещения в 
административната сграда и гаража на площадката. 

 
2.8 Основни работи 
2.8.1 Земни работи 
    Земните работи включват: изкопи в тежко земни почви за оформяне на дъното на 
клетките и насипи от местни материали. 
    Изпитанията на якостните показатели на насипите да се извършват от акредитирана 
лаборатория. 

 



2.8.2 Изкопни работи. 
Изкопните работи се извършват до достигане на проектните нива – дъно клетки. 
Готовото изкопано дъно се уплътнява с вибрационен валяк 12т. 
Всички дейности по изкопните работи се съгласуват с Възложителя и Проектанта. 
Изкопите за основи при достигане на проектното дъно се приемат с екзекутив. 
2.8.3 Насипни работи 

Насипите се изпълняват от земни материали на пластове с дебелина до 0,30м, 
разриване с булдозер и уплътнение с вибрационен валяк 12т.. 

 
2.8.4. Технология на изпълнение на насипите 
2.8.4.1 Глинен екран. 
    Геоложката бариера се изгражда от пласт глина с дебелина 0,50м.. 

Технологията на изпълнение обхваща: доставка, разстилане и уплътняване на 
глината до достигане на кф=10-9м/с. 

Предвижда се насипването да се осъществява на пластове с дебелина 0,25м. 
Уплътняването се извършва с пневмоколесни вибрационни валяци. 

За да се определи максимална суха плътност и съответната оптимална влажност на 
глинестия пласт, Изпълнителят изпълнява опитен участък. 

Технологията на изпълнение на насипно-уплътнителните работи обхваща: 
доставка на насипните материали, разстилане и уплътняване на насипа. 

Предвижда се насипването да се осъществява на пластове с равномерна 
дебелина в разбухнало състояние 0,30м, която след уплътняването се очаква да бъде 
около 0,25м. 

Уплътняването се извършва чрез валиране. Ивиците се застъпват с 0,20-0,30м. 
Броят на проходките се определя опитното с тестване по Proctor.  

Насипно-уплътнителните работи се преустановяват при интензивни валежи от 
дъжд и сняг и при отрицателни температури на въздуха. 

При горещо и сухо време готовите участъци от минералния запечатващ слой 
трябва да се покриват незабавно с геомембрана за предпазване от изсъхване и 
напукване. 

За направата на глинен екран в Клетки 1 и 2 може да се използва налична на 
площадката глина, кафявочервиникава с разнозърнест чакъл, делувиална /пласт 1/, 
която според инженерногеоложките проучвания при добро уплътняване може да 
достигне нужните показатели. 

 
2.8.4.2  Площен дренаж 

• По дъното и откосите на дигите: 
Насипва се чакъл от промита речна баластра с дебелина 0,50м по дъното на 

клетките и откосите на дигите върху изолационния пакет и защитния слой геотекстил. 
За опазване на геомембраната, геотекстила и тръбите от деформации и повреди, 

разстилането на чакъла се осъществява с лека техника без да се допуска уплътняване с 
валяци и навлизане в клетките на самосвали.  

 
2.8.4.3 Изисквания към качеството на насипните материали 
     Изискванията към качеството на влаганите материали, в долния изолиращ екран са 
регламентирани в Приложение № 2, към чл. 23, раздел 3 и 4 на Наредба № 6/2013 
година на МОСВ.  

Материалите за минералния запечатващ пласт трябва да осигуряват по състав, 
физични характеристики и състояние на отделните слоеве, както следва: 



А. Стабилна зърнометрична крива, определена по БДС 2762, която да остава в 
границите на проектния сиапазон; 
Б. Съдържание на глинести частици с размера на зърната < 0,002мм-не по-малко от 
20%; 
В. Съдържание на органични примеси по БДС 11302-не повече от 5% и на 
водоразтворими соли-не повече от 2%; 
Г. Съдържание на плаващи чакълени зърна с диаметър от 2 до 10мм-не повече от 
10%; 
Д. Водно съдържание, определено по БДС 3214, БДС 17146 или чрез Mod Proctor-
тест-равно на оптималното, с допустимо отклонение ±2%; 
Е. Плътност ρd≥Dpr+ρds, където ρds е стандартна плътност на скелета, определена 
лабораторно по БДС 3214, БДС 17146 или чрез метода Mod Proktor-тест, а Dpr е 
коефициента на уплътняване, съгласно предвижданията на проекта, но не по-малко 
от 0,95; 
Ж. Коефициент на филтрация ≤1,0х10-9м/сек, получен по стандартизирана 
методика, съгласно БДС или изчислителни методи. 
За останалите земни и скални насипи, които имат носещ характер и са основна част 

от конструкцията на депото (дигите и насипни пластове), са валидни горните 
изисквания по точки А, В, Д и Е. 

Трошеният камък трябва да бъде здрав и със зърномертичен състав: 
• За масов насип в границите 20-300мм и по-дребна фракция <10%; 
• За заскалявка-едра фракция 200-300мм; 
• За габиони-100-300мм; 
• За облицовка-подбран камък-200мм; 
• За настилки-в границите на 20-200мм; 
Площният дренаж с дебелина 0,50м се изпълнява, съгласно Наредба № 6, 

Приложение 2, Раздел 3, от промита речна баластра със зърнометричен състав, 
осигуяващ коеф. на филтрация ≥1х10-м/сек., който се поддържа стабилен при 
дълготрайна експлоатация на депото. 
  
2.8.4.5 Мероприятия по БХТПБ 
     При изпълнение на насипно-уплътнителните работи трябва да се съблюдават 
изискванията на: 

� Наредба № 6 за общите изисквания и задължения за осигуряване на безопасност 
при трудова дейност (ДВ, бр. 75/96г.); 

� Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и 
противопожарната охрана (ДВ, бр. 77/95г.); 

� Правилник по безопасността на труда при строително-монтажните работи 
(строителен законник-част I/1996г.). 

Въз основа на тези и други нормативни актове, стандартизационни документи и 
паспортите на работното оборудване, работодателите осигуряват и утвърждават 
инструкции по БХТПБ за отделните видове работни места. 
 
2.8.4.6 Контрол при изпълнение на насипите 
Контрол по подготовката на земната основа. 
     Извършва се в съответствие с изискванията на проекта за вертикалната планировка 
на депото и се заключава във визуални наблюдения и геодезически измервания. 

 
Лабораторен контрол. 



     Контролът върху качествата на насипните материали и уплътнения насип се базира 
на резултати от лабораторното определяне на техните основни физико-механични 
показатели. 

Изискванията за лабораторен контрол са дадени в нормативните документи и 
действащите стандарти за изследване на показателите на контролните проби. 

Пробите трябва да се вземат равномерно по площта на насипа в шахматен ред за 
всеки следващ пласт. 

Съгласно проектните обеми и нормативите (по стандарт), Изпълнителя 
организира вземането и изследването на задължителния минимален брой проби. 

Компресионните, якостните и филтрационните свойства се изследват в 
акредитирана изпитвателна лаборатория. Останалите показатели могат да се определят 
в обектова лаборатория. 

Носимоспособността (изчислителното натоварване) на скалните насипи се 
определя на място посредсвом натискова плоча. 

За резултатите от лабораторния контрол следва редовно да се води и съхранява 
документация. 

За извършената лабораторна работа, оценката на постигнатото качество на 
насипите и взетите евентуални мерки за неговото подобряване се изготвят ежемесечно 
отчети, които се предоставят на Инвеститора, Проектанта и съответните контролни 
органи на Строителния надзор. 
 
Технологичен контрол. 
    Контролът за технологията на полагане и уплътняване на насипите включва: 

- опитно уплътняване за установяване на рационална технология; 
- визуален контрол за изпълнението – наблюдава се за еднородността на 
доставения материал и за спазвне на технологията на насипване. 
 

2.8.5 Организация и документиране на качествения контрол 
      Работата по установяване и документиране на качеството на насипните работи се 
осъществява от обектовата лаборатория, организирана от Изпълнителя и се контролира 
от Възложителя, Проектанта и Строителния надзор в съответствие с нормативните 
документи. 

Насипно - уплътнителните работи се документират по време на строителството 
чрез водене на дневници и съставяне на актове, протоколи и други документи. 

Всички констатации по качествения контрол се отразяват в Заповедната книга. 
 
2.8.6.Изкуствени материали за изолация и защита на дъното и откосите на депото 
2.8.6.1. Вид на материалите 

Изкуствените материали за изолация на дъното и откосите на клетките на депото 
включват: 

1. HDPE фолио (геомембрана), което покрива минералния запечатващ слой по 
дъното и полегатите откоси; 

2. Геотекстил, като предпазен слой на фолиото; 
2.8.6.2. Изолационен екран от HDPE фолио 
2.8.6.2.1. Вид и количество. 
    Съгласно технологичният проект за изграждане на депото, дъното и откосите на 
клетките ще се изолира с втори изолационен слой от гладко HDPE фолио с дебелина 
2,0мм. В количествените сметки са посочени нетните количества фолио за отделните 
клетки. Брутните количества се оферират от Изпълнителя, като в тях са включени и 
допълнителните количества, необходими за шевове, изрязване и закотвяне. 



2.8.6.2.2. Изисквания към качествата на фолиото. 
   Доставката на фолиото е предмет на отделна обществена поръчка, обявена от 
Възложителя, с цел да се избегнат допълнителните разходни начисления върху 
стойността му, предвид че у нас не се произвежда фолио HDPE за екологични нужди и 
остават в сила международните стандарти (DIN, ISO, ASTMD, FTMS и др.), съгласно 
които Производителя е изготвил и тествал своето изделие. Последният посочва в 
сертификата техническите, механичните, хиическите и биологичните показатели, на 
които трябва да отговаря произведеното от него фолио. 

 При доставката на фолиото в страната Възложителят ще направи за своя сметка 
контролни изпитания в лицензирана за целта лаборатория. Предвид предназначението 
си доставеното изолационно ПЕВП фолио трябва да отговаря, на изискванията, 
описани в Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 
депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.), наречена тук 
Наредба № 6/2013 година на МОСВ. Основните изисквания са следните: 

• Да поема деформациите от слягането на минералния запечатващ слой и 
геоложката основа; 

• Да осигурява заедно с минералния запечатващ слой и геоложката основа, защита 
на почвата и подземните води от замърсяване от инфилтрата; 

• Да е химически и биологично устойчиво на микроорганизми и химическата 
субстанция на замърсените в депото води; 

• Да е UV устойчиво при стареене в атмосферни условия; 
• Да е с дебелина≥2,0мм и с отклонение±5%; 
• Да е с ширина на ивиците-мин. 5,0м. 

Ще се определи съответствието на доставената изолационна мембрана с  изискванията 
описани в Наредба № 6/2013 година на МОСВ. 
 
2.8.6.2.3. Технологични изисквания при полагане на фолиото 
    Както при започване на останалите строителни дейности по депото, така и при 
полагането на фолиото, Изпълнителят трябва да разработи организация и технология на 
изпълнението, които да се съгласуват с Инвеститора, Проектанта и Независимия 
строителен контрол. 
   При полагане на фолиото да се съблюдават инструкциите на фирмата производител и 
проекта за монтажните работи на Изпълнителя. 
 
2.8.6.2.4. Контрол по качеството, документиране и анализ на резултатите. 
    Изпълнителят е задължен да води ежедневник, в който да вписва метеорологичните 
условия, състоянието на заваръчните апарати, количеството на положените рулони 
фолио със съответните им фабрични номера, броя и вида на заварките, направените 
опробвания и взетите проби. Освен това, той попълва и екзекутив за положеното 
фолио, с което накрая документира количеството на извършената работа. 
     Контролът по качеството се осъществява от Инвеститора, Проектанта и 
Независимия СК. 
 Обявяване на дадена площ с готово фолио за годна за покриване се документира 
в дневник и се съставят необходимите документи - протокол и екзекутив за скрити 
работи. 
 
2.8.6.3. Геотекстил 
2.8.6.3.1. Вид и качество на материала. 



    Използва се като предпазен и филтриращ слой, който ляга върху фолиото. 
Произвежда се в нашата страна по стандарт БДС EN 13 257. 

Геотекстилът се доставя от Производителя със сертификат за неговите качестваи 
годност за екологични нужди, които трябва да отговарят на следните изисквания 
съгласно Наредба № 6/2013 година на МОСВ: 

• Площна маса-400-800 g/m2 , ±10%; 
• Якост на опън при скъсване-≥15кN/m и в двете посоки, ±10%; 
• Удължение при скъсване-≥50% в двете посоки, ±10%; 
• Съпротивление на статично пробождане, (CBR тест)-3000N, ±10%; 
• Динамично пробождане (изпитване с падащ предмет)-≥20мм,±10%; 
• Коефициент на филтрация: 
- естествено състояние-≥0,85sm/s; 
• порьозност-93-98%; 
• UV устойчиво /задължително изискване за дълготрайност/. 

Изборът и вида на параметрите на изкуствения филтърен материал зависи от 
якостните качества, степента на опасност от механично затлачване, характеристиките и 
състава на покриващия го материал, строителната технология и от икономическите 
съображения. 

 
2.8.6.3.2. Технология на полагането 
    Геотекстилът се полага върху одобрената полимерна геомембрана след подписване 
на акт за скрити работи. 
 
2.8.6.3.3. Контрол на качеството и документиране на резултатите 
    Контрол на качеството се провежда от Инвеститора, Проектанта и Независимия СК и 
се прави по изискванията на стандарта и изискванията за монтажа. 
     Изискванията на качеството на влагания материал и извършените съединения се 
прави по два теста. 

Резултатите от тестовете се документират в специален дневник с анализ на 
извършената работа. 
 
2.8.7.Дренажни, водопроводни и канализационни тръби 
2.8.7.1. Вид и качество. 

-дренажни клонове за инфилтрирали води в клетките, изпълнявани от HDPE 
тръби на заварка – Ø315мм , PN10 или SDR17. 

 Доставката на тръбите се придружава от сертификат за качество, който съдържа: 
• Размери - външен диаметър, дебелина, дължина, тегло на тръбата; 
• Технически изисквания-работно налягане, температура и вид на флуида; 
• Свойства - механични, химически и биологически; 
• Приложение - вид на флуида, за който са предназначени и неговата 

агресивност. 
• Производител. 
 

2.8.7.2. Контрол по качеството и документиране на резултатите 
    Контролът по качеството на доставката се осъществява от Инвеститор, а на 
изпълнението на дренажната мрежа от Инвеститора, Проектанта и Независимия СК. 
  За този вид тръби остават валидни БДС и международните стандарти (DIN и др.), 
съгласно които Производителя е тествал своето изделие. В сертификата се посочват 
механичните, биологичните и химическите показатели. 



  Правят се контролни изпитания на извършените присъединитени шевове на тръбите. 
 

2.8.8.Други видове работи 
2.8.8.1. Бетонови работи. 
    При изпълнение на бетоновите работи на обекта да се спазват действащите в 
страната стандарти за: бетон и стоманобетон, арматурно желязо и армировъчни работи, 
добавъчни материали, кофражни работи и довършителна обработка на монолитен 
бетон. Изпълнителят извършва, а Възложителя приема и одобрява качеството на 
изпълнените бетонови работи. 
 
   Материали и обработка на бетона 
   Качеството и количеството на цимента и добавъчните материали трябва да 
съответстват на предписаната в проекта марка на бетона. 

Изпитването и сертифицирането на бетона се извършва съгласно утвърдения в 
страната стандарт. 

Полагане на бетона и грижи за него 
• Бетона се полага след смесването му без разслояване, докато е достатъчно 

пластичен за уплътняване. 
• Бетона се полага непрекъснато до конструктивните фуги; 
• Уплътняването на бетона се извършва с подходящо по вид механично 

вибрационно оборудване; 
• При високи температури на въздуха над 30ºС, не се полага бетон; 
• Грижи за бетона и предотвратяване на повърхностни изпарения; 
• Спазване на срокове за втвърдяване на бетона: 

- независимо от атмосферните условия-10 дни; 
- за конструктивни повърхности-5 дни. 

 
2.8.8.2. Кофраж за монолитен бетон 
   Изпълнителят изготвя детайли за кофражните работи. Кофражът се сваля след като 
бетона е достигнал необходимата якост: 

- основи и стени-50%; 
- плочи, греди и рамки-70%; 
- конструкции с подпорно разстояние по-голямо от 8м - 100%. 

   При необходимост се извършва довършителна обработка на бетона за гладкост. 
 
2.8.8.3. Армировка. 
    Влаганата на обекта арматура да отговаря на предписаната по проект, да е с доказано 
качство и да отговаря на действащите нормативи и разпоредби. 
   Преди бетониране армировката се приема от Възложителя. 

 
 

2.8.8.4. Контрол на качеството 
   Водозадържащите конструкции подлежат на изпитване при което не трябва да има 
прояви на течове и външните повърхности да остават сухи. Изпитването се 
осъществява посредством напълването им с вода. Маркира се нивото на водата в 
съоръжението и се добавя течност до стабилизирането му. Следи се спадането на 
нивото в продължение на 7 дни, като се отчита отклонението, дължащо се на дъжд и 
изпарения. При спад над 5мм, за 7 дни се прави повторно изпитване. При по-голям спад 
на нивото се вземат мерки за водоизолации. 



Проверката на материалите и изработката се извършва по документация за 
бетоновите смеси, за изпитването на добавъчните материали, сертификати на 
армировката и дневника за изпълнение на бетоновите работи. 
 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА  
 

3.1. Организация на работа 
• Линеен график на изпълнението 
За изпълнението на поръчката е необходимо участникът да изготви линеен график за 
изпълнението на строително – монтажните работи, реализируем с целите на проекта. 
Графикът  да съдържа подготвителни дейности, реализация и заключителна част и  
ресурсни диаграми на механизация и работна ръка. 
• Условия за изпълнението на СМР. 
При извършването на СМР да се прилагат изискванията на ЗУТ, подзаконовите 
нормативни актове, свързани с прилагането му, включително и Наредба № 3 от 
31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
• Документация за материалите и доставките 
Задължителни документи, придружаващи доставките на материали са: 
o сертификати за качество на материалите; 
o декларации за съответствие на вложените строителни материали, машини, 
електрически съоръжения и други изделия, изискващи се от действащите наредби за 
съществените изисквания в РБ ; 
• Общи документи: 
o При започване на работа Изпълнителят трябва да представи Заповед за работа, 
списъци на персонала, включващи отговорни ръководители, изпълнители на работа, 
членове в състава на бригадата. 
o График за изпълнение на строително-монтажните работи. 
 
3.2 Приемане  и измерване на извършените работи. Допълнителни количества и 
нови видове работи 
 Мерни единици 
Работите се измерват в единици както е посочено в позициите на Количествените сметки 
(линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.)  
Позиции, уточнени като комплект ще бъдат измерени в единична мярка включваща 
всички специфични компоненти и аксесоари. 
Работите или части от работа предмет на измерване и плащане са съгласно текста на 
позициите в Количествените сметки и трябва да бъдат напълно завършени с всички 
слоеве, компоненти, аксесоари и др. 
Смята се, че Изпълнителят е включил в единичните си цени всички помощни работи, 
материали и операции необходими за изпълнение и завършване на работите. 
 
Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови 
видове работи. 
Количествата на извършените работи при изпълнението на строителството ще бъдат 
измерените действително извършени в процеса на изпълнение на СМР.  
Представители на Възложителя и/или Надзора ще определят чрез измерване на обекта 
действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества 
работи ще бъде изплатена на изпълнителя.  



Измерването на изпълнените работи ще става в присъствието на представител на 
Изпълнителя. За датата и часа на измерването Възложителят ще уведомява 
предварително изпълнителя. Ако Изпълнителят не осигури присъствието на свой 
представител при измерването ще се приеме, че той е съгласен с направените 
измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени от Възложителя количества 
работи.   
Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове СМР може 
да става само и единствено след предварително  писмено съгласуване и одобрение с 
Възложителя. Изпълнението и актуването на непредвидените разходи в размер до 5%, 
включени в офертата на Изпълнителя, може да става само и единствено след 
предварително писмено съгласуване и одобрение от Възложителя.  
 
Документи по измерването на извършените видове работи. Документи за 
допълнителните количества и видове работи. 
 
След измерването, количествата на извършените работи се доказват със следните 
документи: 
o Актове за изпълнените работи; 
o Подробна количествена сметка за изпълнените работи; 
o Сертификат за установяване на изпълнените количества и видове работи – формата ще 
бъде предоставен от възложителя при подписването на договора; 
o Копия от заповедите в заповедната книга на обекта; 
 
3.3 ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ 
На обекта ще бъде упражняван инвеститорски контрол, който ще следи за: 
1. Законосъобразно започване на СМР на обекта. 
2. Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на СМР на 
обекта. 
3. Изпълнение на СМР на обекта, съобразно работния проект и количествено-
стойностната сметка. 
4. Контрол по спазване на ЗБУТ. 
5. Опазване на околната среда по време на СМР на обекта. 
6. Качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с 
нормите за безопасност. 
7. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти, вследствие на СМР на обекта. 
8. Правилно изпълнение на СМР на обекта. 
9. Спазване на строителния график 
10.  Контрол по актуването на действително изпълнените количества от видовете 
работи. 
 
3.4 СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 
При изпълнението на поръчката ще се осъществява независим строителен надзор 
съгласно чл. 168 от Закона за Устройството на територията и НАРЕДБА № 2 от 
31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти и НАРЕДБА №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството и действащи в момента нормативни 
актове за извършване на СМР до въвеждането на обектите в експлоатация.  
Лицето, упражняващо строителен надзор, ще следи за:  
• законосъобразно започване на строежа;  



• пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 
строителството;  
• изпълнение на строежите, съобразно одобрения работен проект и 
изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ  
• контрол по спазване на изискванията за здравословни и безопасни 
условия на труд в строителството;  
• недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 
строителството; 
• годността на строежа за въвеждане в експлоатация;  
 
4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЛАГАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, МАШИНИ 
И СЪОРЪЖЕНИЯ.  
 
Всички изработки, материали и оборудване трябва да са нови и неупотребявани. 
При изпълнение на всички строителни работи се изисква спазване на одобрените 
работни проекти по съответните части за всяка дейност. 
Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните 
изисквания:  
 
• Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или 
еквивалентни; 
• Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят от 
Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез проби. 
 
Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставените за влагане на обекта 
материали без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да 
проверява документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. 
Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и 
действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта. Материалите следва 
да се съхраняват и опазват по начин осигуряващ защита от кражби или влошаване на 
техническите им характеристики. Материалите, които са негодни - увредени или 
замърсени, не могат да се влагат в обектите и следва да се заменят, без да се изискват 
допълнителни средства от Възложителя. За всички посочени стандарти се прилагат 
съответните последни издания. Ако за посочен в настоящата спецификация стандарт 
има последващо по-ново издание, същото е валидно. При изпълнение, документиране и 
приемане на строително – монтажните работи се спазват стриктно всички изисквания на 
българската нормативна уредба 
 
5. МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И 
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 
 
Изпълнителят трябва да назначи лица – работници и служители, които отговарят на 
изискванията на кодекса на труда, а в случаите, когато се изисква – да са минали 
медицински преглед, да са правоспособни или да имат необходимата квалификация за 
съответната работа. Не се допускат до работа на строителната площадка лица, които не 
са подсигурени с необходимите лични предпазни средства, специални и работни 
облекла. Строителните машини, технологичните инсталации, съоръженията, инвентарът, 
инструментите и приспособленията към тях да съответстват на характера на 
извършваната работа, да са в изправност и да са обезопасени. Зоните и местата на 
строителната площадка, криещи потенциална опасност, да се обозначават със знаци по 



Наредба №РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 
безопасност и/или здраве при работа. Строителните и монтажните работи в близост до 
откоси на изкопи да се извършват след проверка от техническия ръководител на строежа 
за сигурността им срещу срутване и обезопасяването им. 
При работа с материали, отделящи пожаро – или взривоопасни пари или газове, се 
забранява пушенето, ползването на открит огън, на нагревателни уреди и транспортни 
средства без искроуловители и на инструменти, при работата на които могат да се 
получат искри, както и на електрически съоръжения, на които степента на защита не 
отговаря на класа на помещението или околната среда. Изпълнението на всички видове 
работи на открито да се преустановява по нареждане на техническия ръководител на 
обекта, а в негово отсъствие – от бригадира на съответната бригада при силен дъжд, 
гръмотевична буря, обилен снеговалеж, при условия на заледени или непосипани с 
пясък работни площадки, при гъста мъгла, през тъмната част от денонощието или при 
прекъсване на изкуственото осветление, както и при скорост на вятъра по голяма от 12 
м/с. 
 
Средства за индивидуална защита 
Лицата, намиращи се на работа или посещение на строителната площадка да ползват 
предпазни каски. Предпазни колани да ползват всички работници и специалисти, които 
при работа на височина се изложени на опасност от падане. 
 
8. КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ 
Приложение към документацията  в цифров вид, файл тип xls. 
 
9. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ В РАБОТНА ФАЗА- приложен към 
документацията 
 
 
 
 
 

 



 

РАЗДЕЛ III. МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА 
НА ОФЕРТАТА 

Критерият за оценяване на офертите е „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА 

ОФЕРТА“ - „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”: 

Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната утвърдена от 

Възложителя методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за 

определяне на общата комплексна оценка (КО). 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: 

КО = П1 х 15% + П2 х 50%+ П3x15% + П4x10%  

Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в 

методиката и има максимална стойност 100 точки. 

На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки. 

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 

 

Показател - П (наименование) 
Максимално 

възможен бр. точки 

Относителна тежест в 

КО 

1.Общ срок за изпълнение на  оферираните 

СМР в календарни дни- П1 
100 

15% 

2. Ценови критерий - ценовото предложение на 

участника – П2 
100 

50% 

3. Срок за  изпълнение на изкопно-насипните 

работи, включително глинения екран и 

полагането на изолационната мембрана на 

клетка 2– П3 

100 

 

15% 

4. Методи за качествено и оптимално 

реализиране на строителните процеси 100 

 

20% 

Показатели за оценка: 
1.  (П1) ОБЩ СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в 



комплексната оценка 15%. Изчислява се по формулата: 
П1 = (Сmin / Сi х 100 =.............(брой точки), Където: Сi е срокът в календарни 

дни, офериран от участника, а Смин. е минималният офериран срок от подалите оферта 
участници.  

2. (П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ  - предложена цена в лева. 
До оценка по показателя (П1) се допускат само оферти, които съответстват на 
условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по 
показателя - 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 
50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 

П2 = (Цmin / Цi х 100 = ............ (брой точки) 
Където Цi е предложената цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение 

на съответния участник. 
Където Цmin е най-ниската предложена цена в лева без ДДС съгласно Ценовите 

предложения на всички участници. 
3. (П3) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗКОПНО-НАСИПНИТЕ РАБОТИ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ГЛИНЕНИЯ ЕКРАН И ПОЛАГАНЕ НА 
ИЗОЛАЦИОННАТА МЕМБРАНА  

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в 
комплексната оценка 15%. Изчислява се по формулата: 

П1 = (Сmin / Сi х 100 = (брой точки), Където: Аi е срокът в календарни дни, 
офериран от участника, а Aмин. е минималният офериран срок от подалите оферта 
участници.  
 

4. (П4)  МЕТОДИ ЗА КАЧЕСТВЕНО И ОПТИМАЛНО РЕАЛИЗИРАНЕ НА 
СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ 

Формулата, по която се изчислява показателя за всеки участник е: 
П4= А + Б + В 
Чрез настоящата методика за оценка се оценява качеството и предложените 
техническите показатели на  строителни и монтажните работи и качеството на 
предлаганите технологии и организация на изпълнение на строежа и на отделни 
строителни и монтажни работи. Оценката се извършва, чрез качествени показатели, 
за които в настоящата методика за оценка е посочен начинът за тяхното оценяване 
от комисията с конкретни стойности (точки) чрез експертна оценка. Настоящата 
методика обхваща всички ключови характеристики по предмета на поръчката, по 
отношение подготовката, изпълнението и приключването на цялостния специфичен 
и сложен комплекс от интегрирани дейности и процеси като предоставя безусловна 
възможност за оценка на предложените качествени параметри и цялостен подход на 
изпълнение на всяка конкретна оферта, в съответствие с предмета на обществената 
поръчка и техническите спецификации. Чрез настоящите точни указания се дава 
възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения във 
всяка от офертите, като на участниците е предоставена достатъчно информация за 
правилата и начина (чрез образеца на техническа оферта), които ще се прилага от 
комисията при определяне на оценката по всеки показател. По отношение офертите 
на участниците, които отговарят на изисквания на Възложителя, се прилага 
описаната по-долу методика за оценка, като се изследват предимствата и 
недостатъците на съответната оферта. 
Оценката по отделните подпоказатели А, Б и В е посочена в таблицата по-долу.  

 



ПОДПОКАЗАТЕЛ Степен на съответствие Брой точки 

А. ТЕХНОЛОГИЧНА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 
НА СТРОИТЕЛНИТЕ 
ПРОЦЕСИ   

Оценката ще се обективира от 
експертната квалификация и 
професионалната компетентност по 
предмета на поръчката на комисията, 
като на оценка ще подлежи цялостният 
подход на участниците по пълноценно и 
ефективно реализиране предмета на 
поръчката,  представените от 
участниците предложения за 
изпълнение на отделните етапи на 
изпълнение на поръчката; Описание на 
видовете СМР и тяхната 
последователност на изпълнение, 
подхода на изпълнение и Линеен график 
с приложена диаграма на работната 
ръка, включващи следните ключови 
характеристики на предмета на 
обществената поръчка по отношение на 
качеството. 
Фактори, влияещи на оценката:                                                                              
- Описание на отделните етапи на 
изпълнение на поръчката; 
- Описание на видовете СМР и тяхната 
последователност на изпълнение; 
- Организация и подход на изпълнение; 
- Съответствие на Линейния график с 
предложените организация и подход на 
изпълнение на поръчката. 

Максимален 
брой точки 

40 

  

Обърнато е 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 
подробно посочени предложения за 
реализирането на всички дейности в 
техническото задание. Изложени са 
подробно мотиви относно предложената 
последователност на тяхното изпълнение. 
От описанието е видно, че при 
реализацията ще бъдат спазени всички 
нормативни изисквания и ще бъдат 
използвани иновативни методи и техники 
на работа, чиято употреба при 
реализацията на конкретния обект е 
аргументирана и обоснована;  
-Всички дейности, предмет на поръчката, 
са обезпечени с хора и машини, като 
разпределението им е съобразено със срок 
за  изпълнение на съответната дейност; 

40 точки 



-Доставката на материали е съобразена с 
посоченото в линейния график начало и 
край на изпълнение на всички дейности в 
техническото задание; 
- Предлаганите методи за организация, 
контрол и използвани технологии 
съответстват на конкретния проект и 
предложената в офертата методика за 
неговото изпълнение;  
- Налице е пълно съответствие между 
предложените организация и подход на 
изпълнение на поръчката и представения 
линеен график. 

  

Обърнато е внимание на всеки един от 
факторите, но е в сила поне едно от 
следните обстоятелства: 
- Участникът е описал отделните етапи на 
изпълнение на поръчката, но не са 
изложени подробно конкретни действия и 
аргументирани мотиви относно 
предложената последователност на 
тяхното изпълнение, а същите само са 
маркирани и рамкирани по-общо и 
окрупнено; 
- Участникът е посочил в обяснителната 
записка от техническото си предложение 
видовете СМР, но последователността на 
изпълнението им не е достатъчно ясна и 
разбираема и/или не е подробно описана 
и/или не се отнася за всички СМР, а само е 
маркирана; липсва интегриран подход 
осигуряващ разумна увереност, че 
дейностите по съгласуване на 
инвестиционния проект ще бъдат 
едновременно обхванати и реализирани. 
Описана е технологичната 
последователност на строителния процес с 
предвидените за използване технически и 
човешки ресурси, но липсва мотивирано и 
аргументирано описание и връзка между 
всички елементи от реализацията на 
процеса  и/или всички процеси са описани 
несхематично и без да може да се установи 
взаимовръзката им и/или описаните 
процеси и ресурси съответстват на 

30 точки 



техническата спецификация, но са описани 
без да е налице мотивираност и без да 
може да се проследи предложения подход 
за реализация на всеки от етапите на 
изпълнение и интеграция. ; 
- Предлаганите методи за организация, 
контрол, използвани технологии 
съответстват на конкретния проект, но  
предложената от участника методика за 
изпълнението на обекта не е най – 
подходящата такава за неговото 
изпълнение.  

  

В техническото предложение е в сила поне 
едно от следните обстоятелства: 
- Участникът е описал отделните етапи на 
изпълнение на поръчката, но не са 
изложени мотиви относно предложената 
последователност на тяхното изпълнение; 
- Участникът е посочил в обяснителната 
записка, сдържаща ключовите 
характеристики от техническото си 
предложение общо предвидените видовете 
СМР, пресъздавайки техническата 
спецификация, като  в описаната 
последователност за тяхното изпълнение 
не са описани конкретни действия за 
осигуряване на организацията и качеството 
на офертата  и/или не може да се установи 
достатъчна процесно-организационна 
връзка между посочената технологична 
последователност на строителния процес  
и  предвидените за използване технически 
и човешки ресурси; 
- Предлаганите методи за организация, 
контрол, използвани технологии 
съответстват на конкретния проект, но  
предложената от участника методология за 
изпълнението на обекта се отклонява 
значително от най – подходящата такава за 
неговото изпълнение.  

20 точки 



Б. ОСИГУРЯВАНЕ НА 
КАЧЕСТВОТО НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ИЗКОПНО-
НАСИПНИТЕ РАБОТИ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО И 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ГЛИНЕНИЯ ЕКРАН 

Оценката ще се обективира от 
експертната квалификация и 
професионалната компетентност по 
предмета на поръчката на комисията, 
като на оценка ще подлежи цялостният 
подход на участниците по осигуряване 
на нормативно изискваното качество на 
изкопните и насипните работи, 
включително насипните работи по 
изпълнение на минералния изолационен 
слой /глинения екран/ описани в 
предложението на участника; Фактори, 
влияещи на оценката:                                                                              
-Описание на нормативните изисквания 
за качествено изпълнение на изкопни 
работи - Предложение за организация на 
изпълнението на изкопните работи, 
съответстваща на нормативните 
изисквания - Предложение за 
организация на насипните работи, 
осигурява качество на изпълнение 
,съответстващо на нормативните 
изисквания - Предложение за 
реализация на минералния изолационен 
слой - глинен екран, съответстващо на 
нормативните изисквания - Предложени 
мерки за реакция при установено 
несъответствие на качеството на 
изпълнение 

Максимален 
брой точки 
30 

  

Обърнато е внимание на всеки един от 
факторите, и е в сила всяко едно от 
следните обстоятелства: 
- В обяснителната записка от техническото 
предложение към офертата се съдържа 
подробно описание на основните 
нормативни изисквания за изпълнение на 
изкопни работи, насипни работи със земни 
маси и глина. От описанието е видно, че 
при реализацията ще бъдат спазени всички 
нормативни изисквания , ще се тества 
качеството за изпълнението им, като са 
предвидени мерки за реакция при 
установяване на качествено 
несъответствие, които обезпечават 
преодоляването му в максимално кратък 
срок.  

30 точки 



  

Обърнато е внимание на всеки един от 
факторите, но е в сила поне едно от 
следните обстоятелства: 
- Участникът е описал нормативните 
изисквания, но не са изложени подробно 
конкретни действия и аргументирани 
мотиви относно осигуряването на тяхното 
изпълнение, а същите само са маркирани и 
рамкирани по-общо и окрупнено; 
- Участникът е посочил в обяснителната 
записка от техническото си предложение  
процесите за осигуряване на качеството на 
изпълнение и спазване на нормативните 
изисквания,  но всички процеси са описани 
несхематично и без да може да се установи 
взаимовръзката им и/или о са описани без 
да е налице мотивираност и без да може да 
се проследи предложения подход за 
осигуряване на нормативното качество за 
изпълнение 
- Предлаганите методи за контрол на 
качеството  не са най – подходящите за 
неговото изпълнение.                                                                                                         
- Предлаганите методи за реакция при 
установено несъответствие  не са най – 
подходящите за неговото преодоляване. 

20 точки 

  

В техническото предложение е в сила поне 
едно от следните обстоятелства: 
- Участникът е описал нормативните 
изисквания, но не са изложени действия за  
тяхното изпълнение; 
- Участникът  не е описал конкретни 
действия за осигуряване на качеството на 
изпълнение и/или не може да се установи 
достатъчна процесно-организационна 
връзка между посочената технологична 
последователност на строителния процес  
и  предвидените за използване методи за 
установяване на качеството; 
- Предлаганите методи за реакция при 
установено несъответствие на качеството 
се  отклоняват значително от най – 
подходящите.  

10 точки 



 
Участникът не е описал нормативните 
изисквания 0 точки 

В. ОСИГУРЯВАНЕ НА 
КАЧЕСТВОТО НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ИЗОЛАЦИОННИТЕ 
РАБОТИ- 
ПОЛАГАНЕТО НА 
ИЗОЛАЦИОННОТО 
ФОЛИО И 
ГЕОТЕКСТИЛ 

Оценката ще се обективира от експертната 
квалификация и професионалната 
компетентност по предмета на поръчката 
на комисията, като на оценка ще подлежи 
цялостният подход на участниците по 
осигуряване на нормативно изискваното 
качество на полагането на изолационните 
материали - синтетично фолио и защитен 
геотекстил, описани в предложението на 
участника; Фактори, влияещи на оценката:                                                                              
-Описание на нормативните изисквания за 
качествено изпълнение на синтетичното 
фолио и геотекстил, като част от долния 
изолационен слой на клетката - 
Предложение за организация на 
изпълнението на изолационните работи, 
съответстваща на нормативните 
изисквания - Предложение за организация 
на изолационните работи, осигуряващи 
дълготрайност и качество на изпълнение - 
Предложени мерки за реакция при 
установено несъответствие на качеството 
на изпълнение 

Максимален 
брой точки 
30 

  

Обърнато е внимание на всеки един от 
факторите, и е в сила всяко едно от 
следните обстоятелства: 
- В обяснителната записка от техническото 
предложение към офертата се съдържа 
подробно описание на основните 
нормативни изисквания за изпълнение на 
изолационните работи и полагането на 
синтетично фолио и геотекстил, като част 
от долния изолационен слой на клетката . 
От описанието е видно, че при 
реализацията ще бъдат спазени всички 
нормативни изисквания , ще се тества 
качеството за изпълнението им, като са 
предвидени практични мерки за реакция 
при установяване на качествено 
несъответствие, които обезпечават 

30 точки 



преодоляването му в максимално кратък 
срок.  

  

Обърнато е внимание на всеки един от 
факторите, но е в сила поне едно от 
следните обстоятелства: 
- Участникът е описал нормативните 
изисквания, но не са изложени подробно 
конкретни действия и аргументирани 
мотиви относно осигуряването на тяхното 
изпълнение, а същите само са маркирани и 
рамкирани по-общо и окрупнено; 
- Участникът е посочил в обяснителната 
записка от техническото си предложение  
процесите за осигуряване на качеството на 
изпълнение и спазване на нормативните 
изисквания,  но всички процеси са описани 
несхематично и без да може да се установи 
взаимовръзката им и/или о са описани без 
да е налице мотивираност и без да може да 
се проследи предложения подход за 
осигуряване на нормативното качество за 
изпълнение 
- Предлаганите методи за контрол на 
качеството  не са най – подходящите за 
неговото изпълнение.                                                                                                         
- Предлаганите методи за реакция при 
установено несъответствие  не са най – 
подходящите за неговото преодоляване. 

20 точки 

  

В техническото предложение е в сила поне 
едно от следните обстоятелства: 
- Участникът е описал нормативните 
изисквания, но не са изложени действия за  
тяхното изпълнение; 
- Участникът  не е описал конкретни 
действия за осигуряване на качеството на 
изпълнение и/или не може да се установи 
достатъчна процесно-организационна 
връзка между посочената технологична 
последователност на строителния процес  
и  предвидените за използване методи за 
установяване на качеството; 
- Предлаганите методи за реакция при 
установено несъответствие на качеството 
се  отклоняват значително от най – 

10 точки 



подходящите.  

 
Участникът не е описал нормативните 
изисквания 0 точки 

 

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще 
се използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от Възложителя условия. Когато комплексните оценки на две 
или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-
изгодни предложения, преценени в следния ред: 

по-ниска предложена цена; 
по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред 

съобразно тяхната тежест; 
по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 
съответствие посочения по-горе ред или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и 
тази цена се предлага в две или повечеоферти 



 
РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 
Днес, ……………. г. в гр. София между: 

 
“Костинброд Еко” АД, ЕИК/БУЛСТАТ 200609341, с адрес: 1813 София, ул. 

„Челопешко шосе“ № 36, фирмена сграда на Кордеел България ЕАД, представлявано от 
Иво Иванов Трингов и Теодора Иванова Вълчева – изпълнителни директор, email за 
контакт: t.valcheva@epm-bg,com, Обслужваща банка Уникредит Булбанк, BIC: 
UNCRBGSF;IBAN: ………………………., наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 
страна, 
и  
 
  "……………………….." ООД ,ЕИК/БУЛСТАТ …………………….,  с 
……………………………, тел./факс: +359 ………………, представлявано от 
………………………….., email за контакт: …………………., Обслужваща банка: 
………………………………., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,  
се сключи настоящото споразумение за следното:  
 

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 
срещу заплащане дейностите, включени в инвестиционния проект „Изграждане на  
КЛЕТКА 2, Експлоатационен/технологичен/път от км 1 +080 до км 1+380,  
Ретензионен басейн за инфилтрат №2 на “Регионално депо за неопасни и инертни 
отпадъци за общините: Костинброд, Божурище, Сливница, Своге, Годеч и 
Драгоман“, съгласно Техническата спецификация и описанието на обекта, 
Техническото и Ценовото предложение, ведно с приложена количествено-стойностна 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи Приложения №1, №2 и №3, неразделна 
част от договора. 

(2) Качеството, очакваните резултати за изпълнение на дейностите по 
предмета на договора, трябва да съответстват на изискванията на настоящия 
договор, на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на одобрения работен проект, изискванията на Закона 
за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове 
(3) Категорията на обекта (строежа) съгласно ЗУТ е IV-та група, I-ва категория. 
Строително разрешение за строежа е № 61/25-07-2016 г.и за него ще се съставят всички 
актове и протоколи съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.). 
Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 
 

II.СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 3. Срокът за изпълнение на строителството на обекта, предмет на договора, е 
…………………………………..календарни дни, считано от датата на съставяне и 
подписване на Протокол обр.2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за даване на строителна 
линия и ниво, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до 
Строителната площадка, и е до датата на подписване на констативен акт обр. 15 (Дата 
на приключване) за установяване годността за приемане на СМР. 



Чл. 4 (1) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен 
орган, или по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по 
чл. 3 се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец 10 
за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно 
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
(2) В случай на изключително неблагоприятни климатични условия, непозволяващи 
спазване на технологията на изпълнение на работите или други специални 
обстоятелства, които могат да настъпят и не се дължат на пропуск или на нарушаване 
на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или които не могат да се вменят в негова 
отговорност, срокът за извършване на възложените работи се спира и се удължава 
съответно с периода на спирането. За неблагоприятна прогноза ще се счита такава, 
която предвижда най-малко 5 (пет) дни, непозволяващи работа при спазване на 
необходимата технология на изпълнение. 
(3) В даденото му право по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя писмена 
обосновка-искане с приложена метеорологична справка, съдържаща конкретните 
фактически данни, в случаите на неблагоприятни климатични условия. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя размера на полагащото се удължаване и уведомява 
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТв тридневен срок от получаване на искането. Двете страни 
по договора подписват двустранен констативен протокол, описващ видовете работи, 
които не могат да бъдат извършени поради наличието на тези неблагоприятни 
метеорологични условия и/или Акт образец 10. 
Чл. 5. Място на изпълнение по смисъла на договора e на територията на Община 
Костинброд – местност „Гоняреви падини”, на площадката на Регионално депо за 
неопасни и инертни отпадъци за общините: Костинброд, Божурище, Сливница, Своге, 
Годеч и Драгоман. 
Чл. 6. Срокът на договора се обвързва с изпълнение на всички задължения на страните 
по него. 
 

III. ЦЕНА НА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл.7(1)Общата цена на договора е ……………….. 
(………………………………………………………………) лв. без ДДС, съгласно 
Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ведно с количествено-стойностната сметка, 
Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор. 

(2) Цената включва: 
 1. Предвидените за изпълнение строителни и монтажни видове работи, съгласно 

приложени КСС на стойност ......................... (словом) без ДДС. 
2. Пет процента (5 %) непредвидени видове работи, в размер на .................. 

(.............) без ДДС,  които ще се изразходват случаи при възникнали непредвидени 
видове работи, остойностени по утвърдени анализни цени съгласно алинея (3) по-долу; 

(3) Непредвидените, допълнително възникнали видове и възложени СМР се 
определят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИ 
КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ и се разплащат от ........5-те % на непредвидените СМР, 
включени в цената на договора по утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ цени, съставени при предложените в Офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ елементи на ценообразуване, както следва :   

- средна часова ставка       ......... лв./час 

- допълнителни разходи върху труд    ...... % 

- допълнителни разходи върху труд за земни работи  ...... % 



- допълнителни разходи върху механизацията   ...... % 

- доставно-складови разходи     ...... % 

- печалба        ...... %  

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, 
съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми, да се прилага 
“Билдинг мениджър” или Местни норми; Цените на материалите ще се доказват с 
фактури и не трябва да надвишават цените на производители или официални 
дистрибутори. 

(4). Предложените цени не подлежат на промяна за срока на договора. Цената по 
ал. 1 е окончателна и валидна до пълното изпълнение на предмета на договора и 
включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реализацията му. 

. 
Чл. 8 Плащанията се извършват в български лева, с банков превод по банковата сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : 
IBAN - 
BIG код -  
при банка -  
както следва : 

 
Чл.9. Авансови и междинни плащания: 
 
9.1.Авансово плащане в размер на 10% от договорната стойност 
9.2.  Междинни плащания:  
В срок от 3 дни след завършване на монтажа на долния изолационен слой на клетка 2 и 
ретензионен басейн 2, за което страните следва да съставят двустранен констативен 
протокол и Изпълнителят да предостави проформа-фактура, Възложителят ще извърши 
междинно плащане  в размер до 50 % от договорната стойност.  
Чл. 10 Окончателното плащане 
10.1. Окончателното плащане в размер на оставащата част от договорната стойност се 

извършва в срок до 10 (десет) работни дни, след приемане на обекта от държавна 
приемателна комисия и въвеждане в експлоатация на обекта и представлява 
разликата от стойността на изпълнените СМР по настоящия договор, намалена със 
сумата на извършените до момента плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10.2  Основание за извършване на окончателно плащане са следните документи:  
Извършване на окончателното плащане е допустимо след представяне на: 

-  цялата налична към момента на искането документация за съответните дейности, 
свързани с направените разходи; 
- приемо-предавателен протокол за действително извършената работа (акт, обр.19), 
подписан от оторизирани представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
всички други актове и образци по ЗУТ, свързани с изпълненото строителство на този 
етап. 
- Издаден Акт-образец 16 за приемане на обекта от държавна приемателна комисия и 
въвеждането му  в експлоатация. 
 

Чл.11. Преди всяко плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва 100% документална 
проверка и проверка на мястото на обекта за удостоверяване извършването на заявените 
за плащане СМР, базирана на техническата спецификация и сключения договор между 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и всички приложими документи, изискващи се 



по Закона за устройство на територията /ЗУТ/, както и двустранно подписан констативен 
протокол. 

 
Чл. 12. Всички документи, свързани с плащанията по договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще 
бъдат подписвани заедно от назначеният от изпълнителните директори упълномощен 
служител за инвеститорски контрол на площадката, представител на строителния 
надзор - “Строителен стандарт“ ООД и член на съвета на директорите или 
изпълнителен директор на дружеството. 
 
Чл. 13. Издадените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури, се изготвят на български 
език, в съответствие със Закона за счетоводството. Фактурата и приложеният към нея 
протокол трябва да съдържа подробна информация за извършената строителна дейност 
- вид, количество и единична цена. 

 
ІV. KAЧECTBO 

Чл. 14.При извършване на строително-монтажните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага 
въведените от него системи за осигуряване на качеството. 
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва качеството на влаганите материали с декларация за 
съответствието на строителния продукт и с указания за прилагане на български език, 
съставени от производителя или от неговия упълномощен представител, съгласно 
Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти. 
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да указва произхода на основните строителни 
материали, които ще бъдат използвани при и във връзка с изпълнение на обекта и 
които ще бъдат придобити от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вследствие на настоящия договор. 
Чл. 17.Всеки протокол за установяване на действително извършени работи се 
придружава от необходимите сертификати за качество и произход на вложените 
материали. 
Чл. 18. Сертификатът за произход трябва да бъде издаден от компетентните органи на 
страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да съответства 
на международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното 
законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС. 
Чл. 19. Относно качеството на изпълнение на отделните видове строително-монтажни 
работи се прилага действащата към момента на извършването им нормативната база, 
както и: 
1. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти (обн. ДВ бр. 106/2006 г.)  
2. Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи /ПИПСМР/; 
 
 

V. НЕКАЧЕСТВЕНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ 
 
Чл. 20.Некачествени са работите, които не отговарят на изискванията, указани в 
Техническата спецификация, Инструкциите на Производителя, ПИПСМР или 
действащи нормативни документи. При несъответствие в изискванията, предимство 
имат изискванията за завишено качество.  
Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка всички работи по 
отстраняване на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,както и всички появили се скрити дефекти през гаранционния срок, 
дължащи се на некачествено изпълнение на договорените видове работи. 



Чл. 22. Некачествено извършени строително-монтажни работи не се заплащат от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,поправят се или се разрушават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

VI. УСЛОВИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 
 
Чл. 23.При изпълнението на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да спазва „План за 
безопасност и здраве”, включващ всички мерки по охрана и осигуряване на безопасни 
условия на труд, както и всички други действащи нормативни актове, приложими при 
изпълнение предмета на договора. 
Чл. 24. При изпълнение на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да спазва предвидените в 
работния проект мерки по техника на безопасност за предвидените строително-
монтажни работи. 
Чл. 25.Изпълнението на СМР трябва да бъде съобразено с предвидените от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мерки за опазване на околната среда. 
Чл. 26. След приключване изпълнението на строително-монтажните работи, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок от 10 днитрябва да премахне от строителната площадка 
всякаква оставаща строителна механизация, излишни материали, останки, отпадъци и 
временно строителство. 

 
 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

Чл. 27.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1.да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди издаване на Протокол обр.2 за даване на 
строителна линия и ниво на строителството, да му предостави всички документи, 
схеми, чертежи и др. (заверени копия), които са относими към изпълнението на 
строежа и са необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за да извърши строително-монтажните 
работи точно, срочно  и ефективно. Чертежите, спецификациите и другите документи, 
не могат да бъдат използвани или предавани на трета страна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без 
съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като едно копие се съхранява на строежа на 
разположение за проверки на място. 
2. на достъп до всички части на строителната площадка и до отчети за работата и 
експлоатационни данни за обекта, освен ако това е в противоречие с всички уместни 
ограничения за сигурност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие във връзка с изпълнението на СМР, което 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже, когато е в границите на неговите 
възможности, правомощия и компетентност; 
4. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на качествено извършените СМР,  предмет 
на договора в 3 /три/-дневен срок от получаване на писмената покана; 
5. да получи възнаграждение за изпълнените качествено и в срок СМР по реда на 
посочените в раздел III „ Условия на плащане". 
6.определя следното техническо лице, представляващо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 
изпълнението на договора –инженер Димитър Асенов Александров, който ще подписва  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съставянето на строителната документация. 
 
 
 
Чл. 28.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
 



1. да извърши всички работи точно и съгласно определените в договора и 
приложенията към него срокове и условия, както и в съответствие с всички действащи 
в Република България нормативни актове. 
2. да съгласува всички промени в проекта, наложили се по време на строителството, с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
3. да използва предоставената строителна площадка само за целите на работите по 
договора. 
4. да отразява актуалния  напредък в изпълнението на работите. 
5. да отстранява за своя сметка всички некачествено изпълнени СМР, забелязани по 
време на строителството и дефекти, констатирани в гаранционните срокове. 
6.да заплати всички глоби или други санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз 
връзка с този договор, както и всички обезщетения към трети лица и организации, в 
случай че такива бъдат наложени от страна на компетентни държавни или общински 
органи и са настъпили по  вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
7.да осигури всички разрешителни, касаещи неговия работен екип, както и 
използваните от него материали, машини и съоръжения, като и да представи копие от 
тях на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯза одобрение и корекции в случай на писмено искане от 
страна на последния. 
8. да осигури необходимия управленски и технически персонал по всички части за този 
обект, одобрен предварително отВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
9.да присъства или да оторизира лице за присъствие на работните срещи на обекта. 
Протоколите от работните срещи в частта си, касаеща работите по договора, са 
неразделна част от същия. 
10.да уведомява във възможно най-кратък срокВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършени 
проверки и/или посещения на обекта от държавни и/или общински оторизирани 
органи. 
11.да направи всичко необходимо по време на строителството, за да не допусне 
повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на 
обекта. В случай , че по своя вина причини щети , то възстановяването им е за негова 
сметка. 
12.да достави необходимите материали и заготовки франко обекта, при спазване на 
стандартите и условията за тяхното транспортиране. Материали, изделия, строителни 
елементи и конструкции, за които няма разрешения за производството им, се влагат в 
строителството, ако отговарят на международните стандарти и само след 
предварително писмено съгласуване сВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез неговия представител и 
компетентните органи (ако е приложимо). 
13.носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на обекта при 
изпълнението на работите, предмет на този договор. 
14.няма право да възлага на друго юридическо или физическо лице, извън изрично 
посочените в офертата му, изпълнението на работите или на част от тях. 
15.няма право да завишава посочените в остойностените от него количествени сметки 
единични цени на СМР до пълното изпълнение предмета на договора. 
16. Да представя при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода 
на изпълнението на договора. 
17. При наличие на обективна невъзможност на определения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
технически ръководител, да изпълнява възложената му дейност, то той може да бъде 
заменен от експерт, чиито опит, образование и квалификация са аналогични на 
предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



18. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали трудности при 
изпълнение на дейностите по договора, които могат да осуетят постигането на 
крайните резултати, както и за мерките които са взети за отстраняването им. 
19. Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява 
пред трети лица, каквато и да било информация, станала му известна при или по повод 
изпълнението на този договор, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес да бъде 
разкривана. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко 
лице от екипа си. 
20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички приложими законови и 
подзаконови нормативни актове, имащи пряко отношение към изпълнението на този 
договор. 
21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разкрива каквато и да е информация, 
отнасяща се до предоставяните строителни дейности, без предварителното писмено 
съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в т. ч. и след прекратяването на настоящия договор. 
22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва принципите на независимост, 
компетентност, конфиденциалност, почтеност и обективност. 
23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прилага към всеки от разходооправдателните 
документи (фактури или документи с еквивалентна доказателствена стойност) 
документ, удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разходите, 
предвидени в тези документи, въз основа на посочени от него единични цени и 
количества. 
24. да осигури охрана на Обекта и собствеността си, както и на собствеността на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,в рамките на строителната площадка, в случай че такава не е 
осигурена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
25. да изготви пълна документация за въвеждане на Обекта в експлоатация. 
26. да осигури поддържането на поставените билбордове и табели и да осигури тяхната 
наличност през целия срок на действие на Договора;  
27. да не замърсява със строителни отпадъци подходите, пътищата и околностите на 
строителната площадка и да използва за изхвърлянето на отпадъците само 
определените за целта депа и да спазва изискванията за опазване на околната среда 
съгласно Действащото законодателство;  
28. носи отговорност за безопасността на всички видове Работи и дейности на Обекта, 
както за своите работници и оборудване, така и за представителите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на инцидентно пребиваващи на територията на Обекта. 
29. поддържа съвестно Заповедната книга, като системно отразява всички събития, 
инструкции и въпроси, свързани с хода на строително-монтажните работи. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа и книги, архиви, документи и други данни и прилага 
съответните счетоводни процедури и практики, които адекватно отразяват всички 
сделки по или във връзка с Договора. 
30. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ веднъж месечно или при приключване на 
отделен етап на СМР качествени снимки от обекта, показващи ясно и недвусмислено 
напредъка на строителните работи. 
31. да не допуска преминаването с моторни превозни средства извън черните и 
асфалтови пътища.  
32. Да не се допуска замърсяване на терена с остатъци от цимент или други отпадъчни 
продукти.  
33. Да застрахова обекта/обектите, като сключи застраховка за строително-монтажни 
рискове покриваща евентуални щети, възникнали при изпълнение на строителните 
работи, както и срещу претенции на трети лица относно имуществени и 
неимуществени вреди, резултат от осъществяването на строителните работи. 



Застраховката следва да покрива: 
а) имуществените щети, настъпили в резултат на “всички видове рискове”, 
включително гражданската отговорност на застрахования за причинени имуществени 
вреди и телесни увреждания на трети лица. Сключената застраховка следва да бъде за 
периода, считано от датата на започаване на СМР и да приключва в деня, следващ деня 
на приемането или пускането в експлоатация на строителния обект. 
 
VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да получава информация за дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при необходимост да 
взема управленски решения, които са извън компетентността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените дейности по чл. 1, ал. 1 от 
настоящия договор в уговорените срокове, без недостатъци и отклонение от 
уговореното в условията на настоящия договор, Техническата спецификация, 
Приложение №1 и Техническото предложение, Приложение №2 
3. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора, без с това да пречи на 
оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
4. да иска отИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни дейностите, предмет на договора, без 
отклонение от уговореното и без недостатъци и по начин позволяващ постигане целите 
на проекта; 
5. да съблюдава изискванията за качество на извършената работа. 
6. определя следните лица, които ще следят за изпълнението на 
договора -проектния мениджър инж. Теодора Вълчева и упълномощеното лице за 
инвеститорски контрол на площадката Светлин Серафимов. 
 
  
 
Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. да извърши плащанията по договора по посочените в раздел III „ Условия на 
плащане“ и при съблюдаване на посочените в него срокове; 
2.  да предостави за ползване отИЗПЪЛНИТЕЛЯвсички документи, схеми, чертежи и 
др. (заверени копия), които са относими към изпълнението на строежа и са необходими 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,за да извърши строително-монтажните работи точно и 
ефективно; 
3.  да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на СМР, 
когато е вграниците на неговите правомощия и компетентност; 
4. да приеме изпълнените строително-монтажните работи по реда и при условията на 
настоящия договор. 
5.  да изпълнява задълженията си по договора с присъщата грижа, ефективност, 
прозрачност и добросъвестност, в съответствие с добрите практики в съответната 
област и да изисква същото отИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
6.преди извършване на плащане къмИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши пълна 
документална проверка и проверка на мястото на изпълнение на СМР за 
удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности, основаващи се на 
настоящия договор, всички приложения към него и/или други приложими документи, 
както и да подписва констативните протоколи.  
 

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТИТЕ 
 



Чл. 31. Всички обстоятелства, свързани със строежа, приемане на строително-
монтажните работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни 
актове за приемане и предаване на строително-монтажните работи и други, се 
документират от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 
31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Чл. 32. Предаването и приемането на извършените строително-монтажни работи, 
предмет на настоящия договор, ще се извършви на етапи обвързани с авансови и 
окончателни плащания. То ще се удостоверява с протоколи за установяване на 
действително извършени работи, подписан от страните по договора или от конкретно 
определените в този договор правоспособни лица. Протоколите се придружават от 
необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени 
по реда Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 
декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към 
строителните продукти. Гореизброените документи, се изготвят в три еднообразни 
екземпляра и преди да се представят на кмета на Община Костинброд  или изрично 
упълномощеното от него лице за одобряване се проверяват и подписват от 
Консултанта, упражняващ строителният надзор на строежа. 
 

Х. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 
 
Чл. 33. Гаранционните срокове на изпълнените строително-монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти са в съответствие с разпоредбите на Наредба № 2 от 
31.07.2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти на Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството. 
Чл. 34. Гаранционният срок за изпълнените видове СМР по предмета на договора, 
съгласно техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 8 години. 
Чл. 35.Гаранционните срокове за монтираните технически средства и съоръжения 
съвпадат с дадените от производителите. 
Чл. 36 (1) При констатиране на скрити дефекти в рамките на гаранционните 
срокове,ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява незабавноИЗПЪЛНИТЕЛЯ.В тридневен срок 
от уведомяването страните се задължават да подпишат протокол за констатираните 
скрити дефекти. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5 (пет) дневен срок, считано от датата на 
подписване на протокола по предходната алинея да започне да отстранява дефекта и да 
завърши отстраняването в разумен срок. 
(3)Ако в рамките на гаранционните срокове се появят скрити дефекти 
иИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да ги отстрани в необходимия срок или не се яви за 
подписване на протокола,ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да покани друг изпълнител за 
отстраняването им. Заплащането на работите става за сметка на предоставената по този 
договор гаранция за добро изпълнение, а ако гаранционната сума е преведена на 
Изпълнителя, то отстраняването е за сметка на Изпълнителя. В случай, че 
отстраняването е в размер надвишаващ гаранционната сума, то надвишението също е 
за сметка на Изпълнителя. 
Чл. 37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ безвъзмездно всички 
права по гаранции, превишаващи по срокове гаранциите по предходните текстове, 
получени от неговите подизпълнители, доставчици или производители във връзка с 
изпълнение предмета на договора. 



Чл. 38. Гаранционният срок започва да тече след издаване на Удостоверението за 
въвеждане на обекта (строежа) в експлоатация. 
Чл. 39 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните в срока по чл. 34 от настоящия 
договор недостатъци за своя сметка. 
 

XI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
Чл. 40. Изпълнителят ще издаде гаранция за изпълнение в размер на 3% от 
договорната стойност.  
Чл. 41. Издадената гаранция може да се заплати като парична сума по банковата 
сметка на възложителя и да е под формата на банкова гаранция, издадена от 
първокласна банка.  Гаранцията ще се освободи 60 дни след като е  приет обекта от 
държавна приемателна комисия за въвеждането му в експлоатация.  
Чл. 42. Гаранцията за изпълнение на договора покрива всички щети, причинени 
отИЗПЪЛНИТЕЛЯ,както и:  
- поправяне на некачествено изпълнени работи отВЪЗЛОЖИТЕЛЯили наето от 
него трето лице подизпълнител, ако има такива;  
- заплащане на глоби, санкции и други наложени наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина 
наИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
- заплащане на доставки във връзка с изпълнението на договора, 
коитоИЗПЪЛНИТЕЛЯТне е заплатил своевременно;  
- предприемане на мерки по обезпечаване напредъка на работите в съответствие с 
графика за завършване на обекта или на определен негов етап;  
- плащане на неплатени застрахователни премии;  
- за изпълнение на предписана и неизпълнена отИЗПЪЛНИТЕЛЯ мярка за 
здравословни и безопасни условия на труд и др.; 
- Чл. 43. В случай на удължаване срока за изпълнение на 
договора,ИЗПЪЛНИТЕЛЯТсе задължава гаранцията за изпълнение на договора да 
покрива и този допълнителен срок. 
 

XII. ЗАСТРАХОВКИ 
 
Чл. 44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи 
Застраховка „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ, за 
извършване на строителни дейности за обекти I категория или по-висока със срок на 
валидност, не по-малък от срока за изпълнение на настоящия договор. 
Чл. 45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверено 
копие от валидна застрахователна полица и платежен документ за платени застрахователни 
премии за всички рискове по чл. 172, ал. 1 от ЗУТ. 
Чл. 46. При прекратяване на дейността, подлежаща на задължително застраховане, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи допълнителна застраховка, покриваща период от 5 
(пет) години, следващ прекратяването на дейността, в случай че вредоносното действие е 
извършено след ретроактивната дата по смисъла на чл. 172 (2) ЗУТ  
 

XIII. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
 
Чл. 47. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира незабавноВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
възникване на всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят 
изпълнението на договора. 
Чл. 48. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да спре временно изпълнението на договора изцяло 
или отчасти, ако възникнат извънредни обстоятелства (форсмажорно събитие), които 



правят продължаването му прекалено трудно или рисковано. При настъпване на 
форсмажорно събитие, то следва да бъде потвърдено писмено с акт изходящ от 
държавен или общински орган или с удостоверение/сертификат за форсмажор от 
Българска търговско - промишлена палата. 
Чл. 49. Всяка от страните е длъжна да направи необходимото, за да сведе до минимум 
срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата 
позволят това, като незабавно трябва да уведоми другата страна за тези си действия. 
Чл. 50. Извънредно обстоятелство (форсмажорно събитие) е всяка непредвидена 
извънредна ситуация или непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън 
разумния контрол на страните, която пречи на която и да било от тях да изпълнява 
някое от своите договорни задължения, възникването му не може да се отдаде на 
умисъл или непредпазливост от тяхна страна (или от страна на техни представители 
или служители), не е възможно да бъде предвидена при спазване на принципа на 
добросъвестността и се окаже непреодолима. 
Чл. 51. Дефекти в оборудването или материалите или закъснения в предоставянето им 
на разположение, трудови спорове, стачки или финансови затруднения не могат да 
бъдат използвани за позоваване на извънредна ситуация. 
Чл. 52. Страната, изправена през извънредна ситуация информира другата страна 
незабавно, като посочва естеството, вероятната продължителност и предвидимите 
последици от проблема, и предприема всички мерки за свеждане до минимум на 
евентуалните вреди. 
 

 
XIV. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл. 53. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води точна и редовна документация и 
счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща 
система за регистрация на документацията. Счетоводните отчети и разходите, свързани 
с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на 
законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка. 
Чл. 54. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да му 
предоставя достъп до финансовата документация и до документацията, касаеща 
изпълнението на договора, както и достъп до помещенията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 
които последната се съхранява. Задължение по предходното изречение 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има и при поискване на проверки от страна на компетентните 
органи. 

 
ХV. КОНТРОЛ 

 
Чл. 55. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява необходимия вътрешен контрол с цел изпълнение на 
СМР, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,в съответствие с одобреният технически 
проект и всички законови и подзаконови нормативни актове. Контролът се извършва от 
квалифициран и опитен в дейността персонал. 
Чл. 56. Контролът по изпълнение на СМР се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или от 
негово упълномощено лицеи лицето, упражняващо строителен надзор на обекта и се 
отнася до всички части и етапи на строително-монтажните работи, предмет на този договор. 
Чл. 57. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определени от него физически или юридически лица имат 
право във всеки момент от изпълнението на договора да извършват проверка относно 
качеството, количеството, сроковете на изпълнение и техническите параметри, без с това да 
пречат на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



Чл. 58. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на този представител пълната 
възможност за проверка и измерване на всяка работа, която предстои да бъде покрита или 
скрита. 
Чл. 59. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или неговия представител, да осигурява достъп до работните места, помещенията и складовете, 
където се изпълняват договорените СМР или части от тях или се съхраняват материали или 
строителни елементи 
Чл. 60. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при поискване от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,да осигурява съдействие за изследване, измерване и изпитване на каквито 
и да било видове работа, качество, тегло или количество на какъвто и да било употребяван 
материал. 
Чл. 61. (1) Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор и 
проектанта, вписани в заповедната книга, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) В случай на инструкции, получени от лице - различно от изброените в предходната алинея, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен веднага да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез неговия 
представител. 
Чл. 62. (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поръчва изследвания, изпитвания или 
измервания и извън определените в договора, когато счита това за необходимо. Ако 
изследването, изпитването или измерването по предходната алинея докажат правомерното 
използване на материали и/или точното изпълнение на работите, разходите се заплащат от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.В противен случай разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ реши въз основа на провежданите проверки, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява работите съгласно одобрения график, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприеме стъпки, необходими за подобряване на напредъка 
на работите, включително тези, изискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,без допълнителни разходи за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
XVI. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
Чл. 63. (1) При изпадане в забава спрямо срока по чл. 3 от настоящия договор по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % 
(нула цяло и един процента) от стойността на неизпълнението за всеки ден забава, но не повече 
от 10% (десет) процента от общата стойност на договора. 
(2) При пълно неизпълнение на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 
дължи плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
възстанови по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ усвоените авансови суми, и дължи 
неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на договора.  
(3) При частично неизпълнение или частично некачествено изпълнение (под 
некачествено изпълнение се има предвид изпълнение, което не е в съответствие с 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочени в техническата спецификация от 
документацията за участие), в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани 
констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ забележки, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
плащане, в размер, съобразно стойността на неизпълнените или некачествено 
изпълнените работи. В тези случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 
10 % (десет процента) от стойността на неизпълнените или некачествено изпълнените 
работи. При по-големи вреди ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи тяхната пълна стойност. 
(4) При забава на плащанията по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.2 % (нула цяло и два процента) за всеки 
просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на съответното 
забавено плащане. 



Чл. 64. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени повреди от персонала или 
имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители през време на изпълнение 
на договора или като последица от него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска промяна в 
стойността на договора или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда. 
Чл. 65. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби, 
вследствие нарушения на нормативни изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,неговите 
служители, лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение правата на 
трети лица от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 66. Страните се освобождават от санкции за неизпълнение на задълженията си по този 
договор, ако причините са предизвикани от непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от ТЗ 
(Търговския закон). Страната, която се позовава на непреодолима сила е длъжна да представи 
на другата страна документи, които да доказват това и да уведоми другата страна в срок до 7 
(седем) дни след настъпване на такива обстоятелства със Сертификат от БТПП. 
 

 
XVII. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ 

 
Чл.67. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки 
конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнение на договора, или е налице 
неспазване клаузите за етично поведение. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприеме всички необходими мерки, за да предотврати 
или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и обективно 
изпълнение на договора. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да смени незабавно всеки свой служител, участващ в 
изпълнението на договора, ако попадне в ситуация, която може да доведе до конфликт на 
интереси или е изложен на такава ситуация. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да действа във всеки един момент лоялно и безпристрастно в 
съответствие с правилата и/или кодекса за етично поведение, както и да спазва подобаваща 
дискретност. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с 
изпълнението на договора, направени без предварително писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,както и да се ангажира с дейност, която влиза в разрез със задълженията 
му по настоящия договор. 
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по 
време на изпълнение на договора, както и след приключването му. Те не трябва да ползват в 
ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, която им е била предоставена. 
 

XVIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ 
 
Чл. 68.Действието на настоящият договор се прекратява: 
а) с изтичането на срока, за който е сключен и изпълнение на всички възложени задачи на 
страните по него; 
б) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
в) с двуседмично писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯпри повторно и следващо 
неизпълнение на което и да е от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,визирани в договора; 
г) едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява и предяви 
иска за разплащане на извършените СМР на по-високи цени от посочените в остойностените  
от него количествени сметки.  
д) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в несъстоятелност; 
е) при прекратяване на юридическото лице – изпълнител по договора. 



Чл. 69. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неразходваната сума от получените до 
момента средства и неустойка в размер на 20% от получените до момента средства, при 
прекратяване на договора на основание чл. 68, т. „в”, „ г”, „ д” и „е”. 
Чл. 70. При едностранно прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди 
завършването на възложените СМР, той заплаща неустойка, в размер на 30% от общата 
стойност на договора, с ДДС.  
Чл. 71. В случаите по чл. 68, т. „д” ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТима право по всяко време да 
прекрати договора чрез едностранно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Договорът 
се прекратява без да се дължат обезщетения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,при условие че 
прекратяването по този ред няма да препятства или затрудни упражняването на право на иск 
или на обезщетяване, което би възникнало след това за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл. 72. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с отправяне на 10-дневно 
писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,в следните случаи: 
а) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ преотстъпи изпълнението на договора на трето лице, 
без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
б) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на строително-монтажните 
работи или е спрял хода им за повече от 10 (десет) работни дни, без да има основателна 
причина за това и въпреки получено писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да започне 
незабавно или да продължи работните процеси. 
в) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи неоснователно изпълнението 
на възложената работа с повече от 30 (тридесет) дни или няма да я извърши по уговорения 
начин и с нужното качество. 
Чл. 73. При настъпване на условията по предходния член ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
завърши сам работите или да наеме друг изпълнител да ги завърши, като в този случай 
разходите се поемат изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 
Чл. 74. При прекратяване на договора на някое от основанията, посочени в чл. 72 от 
настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за изпълнените работи до 
момента на прекратяването и в рамките на договорният гаранционен срок. В тези случаи 
страните подписват двустранен протокол за уреждане на финансовите отношения до момента 
на прекратяване на договора, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
действително извършените СМР, след прилагане на условията по чл. 70 от настоящия договор. 
Чл. 75. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, ако в резултат на 
обстоятелства, възникнали след сключването му не е в състояние да изпълни своите 
задължения, включително да осигури финансов ресурс за обезпечаване изпълнението на 
договора. 
 
 

 
XIX. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ. ПОДСЪДНОСТ 

 
Чл. 76. (1) Страните по договора ще решават споровете, възникнали при и по повод 
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, 
неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие. 
(2) При невъзможност споровете да бъдат решени по пътя на договарянето, те подлежат на 
разрешаване от Международен арбитражен съд при Институт по международно частно право, 
със седалище в гр. София, по реда на Правилника за дейността му. 
 

XX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 
Чл. 77.Договорът се сключва при условие, че е представена гаранция за доброто му и 
срочноизпълнение в пълно съответствие с договореното и документи от съответните 
компетентни органи. 



Чл. 78.Договорът влиза в сила от датата на подписването му. 
Чл. 79.Настоящият договор не може да бъде изменян от страните по него. Изключение се 
допуска в случаите по чл. 43 от ЗОП. Ако е допуснато изменение и/или допълнение в 
настоящият договор, то става неразделна част от него и е валидно единствено, ако е извършено 
в писмена форма, подписана от страните. 
Чл. 80. Всички уведомления, съобщения, указания и др., които се предават между страните, се 
изпращат писмено по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща на посочените 
адреси с последващо потвърждение. 
Чл. 81. Всяка от страните по договора е длъжна да уведоми другата страна при промяна на 
банковата си сметка, данъчния си номер, адрес на кореспонденция или друга регистрация в 
срок до 5 (пет) дни от промяната. 
Чл. 82.За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор и приложенията към него, 
се прилага действащото законодателство в Република България.  
Чл. 83. При промяна в нормативната уредба, засягаща настоящия договор и водеща до 
противоречие с клаузите му,  последните се привеждат в съответствие с нормативните 
промени. 
Чл. 84. (1)Когато на Обекта се открият находки, които имат признаците на културни 
ценности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно уведомява министъра на културата, с копие 
до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Консултанта. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема необходимите мерки, за да предотврати 
преместването или повреждането на подобен предмет или вещ от неговите работници 
или други лица. 
Чл. 85.(1)Разпоредбите на настоящия договор се тълкуват и прилагат във връзка една с 
друга, като при противоречие се търси действителната обща воля на страните. 
(2)Нищожността на някоя от разпоредбите на Договора не води до нищожност на 
други разпоредби или на Договора като цяло. 
Чл. 86.Настоящият Договор и Приложенията към него се сключи в три еднообразни 
екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
 
Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 
 
1. Приложение № 1 – Техническа спецификация и описание на обекта; 
2. Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя ведно с приложен 
линеен график за извършване на строително-монтажните работи, ресурсни диаграми на 
механизация и работна ръка. 
3. Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя ведно с количествено 
стойностна сметка. 
4. Приложение № 4 - Заверено копие на валидна застраховка за професионална 
отговорност в строителството по чл.171 ЗУТ. 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
ИЗП. ДИРЕКТОРИ ..........................:  УПРАВИТЕЛ: 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 


