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д о г о в о р  №

„Събиране и анализ на почвени пробн от земеделскн масиви, разположени на територията на
Софийска община н съседните общини”

Днесж и 2019 год., в гр. София, между:

“СОФИЙСКА ВОДА” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Младост, ул. „Бизнес парк 
София“ №1, сграда 2А, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 
130175000, представлявано от Васил Тренев в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за 
краткост в този договор Възложител, от една страна,

и
„Милка -19“ ЕООД,
със седалище и адрес на управление: 1233, гр. София, ж.к Фондови жилища, бл. 207, вх.А, ап.7, 
ЕИК 201180158
представляван/а/о от Иван Първанов Гарвански, в качеството на Управител, 
наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 
'"'трана“);

на осиованне чл. 112 от Закона за обществените поръчки „ЗОП“ и Решение СН.$ < ? . fy.dQ.2019 год. 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Събиране и 
анализ на почвенн проби от земеделски масиви, разположени иа територията на Софийска 
общниа н съседните общини”,

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и 
при условията на този Договор, следните услуги: „Събиране и анализ иа почвени проби от 
земеделски масиви, разположени на територията на Софийска общнна и съседните общини”,
наричани за краткост „Услугите“.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническата 
спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, 

или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, съставляващи 
съответно Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 към този Договор („Приложенията“) 'и представляващи 
неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 5 дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото 
изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 
изпълнението на Договора в срок до 5 дни от настъпване на съответното обстоятелство.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца и влиза в сила, считано от 
датата на първото възлагане, но не по-късно от 08.03.2020 г. В случай че бъде сключен след 
посочената дата, договорът влиза в сила считано от датата на подписването му и срокът му е 24 
(двадесет и четири) месеца.
Ча . 5. Мястото на изпълнение на Договора е на територията на Софийска община и съседните общини. 

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Ча . 6. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база 
единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, като максималната 
стойност на договора не може да надвишава 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева без ДДС и 180 000 
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(сто и осемдесет хиляди) лева с ДЦС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“).
(2) Когато към момента на изтичане на срока на настоящия договор възложителят не разполага с 
текущ договор за възлагане на услугите, предмет на настоящия договор, същият се подновява за срок 
до сключване на нов договор, но с не повече от 6 месеца, със стойност на подновяването до 37 500 
(тридесет и седем хиляди и петстотин ) лева без ДДС, 45 000 (четиридесет и пет хиляди) лева с ДДС.
(3) В случай на изчерпване на прогнозната стойност на договора преди изтичане на срока за възлагане 
и наличие за възложителя на текущи нужди от услуги, предмет на договора, при наличие на взаимно 
съгласие между страните, възложителят има право да възлага при условията на договора необходимите 
му услуги на обща стойност до 30 000 (тридесет хиляди) лв. без ДДС, 36 000 (тридесет и шест хиляди) 
лева с ДДС.
(4) Изпълнителят има възможност да предлага на възложителя по-ниски цени или по-изгодни за 
възложителя условия от заложените по договора в ценовата таблица. Изпълнителят изпраща писмено 
предложението си, което се одобрява от страна на възложителя.
(5) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, 
включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите подизпълнители, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) Единичните цени за отделните дейности, свързани с изпълнението на Услугите, посочени в 
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не 
подлежат на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с 
разпоредбите на ЗОП.
(7) Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на Договора, както и 
дължимите такси, и не може да бъде променяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор — 
в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
(8) Всички цени са в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.

Чд. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:
(а) плащане в размер на 100% от стойността на всяка изпълнена дейност чрез периодични плащания 
въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни отчети;
Чд. 8(1) Всяко плащане по този Договор, се извършва въз основа на следните документи:
1. отчет за предоставените Услуги за съответния период, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за съответната период, подписан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и 
приемане на изпълнението) от Договора; и
3. фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на отдел „Финансово 
счетоводство“ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 45 дни след 

получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1.
Чд. 9. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната 
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: [Банка ДСК]
BIC: [STSABGSF]
IBAN: [BG89STSA93000018648872].
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 
в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми 
Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Гаранция за изпълнение

Чд. 10. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция 
за изпълнение в размер на 1% от максималната стойност на Договора без ДДС, без стойността на 
опциите и подновяванията, а именно 1 500 (хиляда и петстотин) лева („Гаранцията за изпълнение“), 
която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
Чд. 11. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото 
право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в 
съответствие с изменените условия на Договора, в срок 5 (пет) дни от подписването на допълнително 
споразумение за изменението.
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 
Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на 
изискванията на чл. 12 от Договора; и/или;
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2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 
гаранция, при спазване на изискванията на чл. 13 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при 
спазване на изискванията на чл. 14 от Договора.

Чл. 12. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната 
банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: "Експресбанк“ АД 
BIC: ТТВВ BG22
IBAN: BG28 ТТВВ 9400 1523 0569 25

Чл. 13. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо 
писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращо, че е налице неизпълнение на задължение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 
прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на
3. в банковата гаранция да бъде посочено, че същата се подчинява на “Еднообразните правила за 
гаранциите, платими при поискване” (URDG -  Uniform Rules for Demand Guarantees,) публикация 758, 
ревизия 2010 г. на Международната търговска камара (ICC), Париж.

ч , Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на 
банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието 
на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която 
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 
прекратяването на Договора.
3.застрахователната премия да е платена изцяло при представянето й на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди 
сключване на договора за обществената поръчка.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 
застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 45 (четиридесет и 
т) дни след прекратяването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 9 от Договора, чиято актуалност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава писмено 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 
изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.
(5) Ангажиментът на възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция се изчерпва с 
връщането на нейния оригинал на Изпълнителя, като възложителят не се ангажира и не дължи 
разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения 
и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на Изпълнителя има някакви 
допълнителни специфични изисквания.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за 
изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в 
случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ТТ001864 „Събиране и анализ на почвени проби от земеделски масиви, разположени на територията на Софийска община и 
съседните общини”



като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора 
неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Ча . 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните 
случаи:
1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и 
разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Ча . 18. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение 
изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чд. 19. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 
продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да допълни Гаранцията 
за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, 
съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията 
за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 10 от Договора.

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 
изпълнение са престояли при него законосъобразно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 21. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 
неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 
предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 6 -  9 от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията 
по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или 
необходими за изпълнение на Договора;

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и 
качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчетите/докладите и да извърши преработване и/или допълване 
в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 63 от 
Договора;
6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП / да възложи съответна част от 
Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира 
изпълнението на техните задължения;
7. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
9. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата 
му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 5 (пет) дни от 
сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 
офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното 
споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 
ЗОП (ако е приложимо).
10. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод предоставянето 
на услугите, предмет на този договор, както следва:
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10.1.1. Нараняване или смърт на някое лице (служител на Възложителя, служител на 
Изпълнителя или наето от него лице или на трети лица, намиращи се в границите на 
обекта);

10.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица, намиращи се в 
границите на обекта.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени 
и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното. 

Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата 
нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора за 
рисковете професионална отговорност за вреди, причинени на други участници при предоставянето 
на услугите и/или на трети лица в следствие на неправомерни действия или бездействие при или по 
повод изпълнение на задълженията му по договора.
Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

Общн права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ниа право:
1. да изисква и да получава Услугите в уговорения срок/уговорените срокове, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 
получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, 
при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
изготвените от него документи/ разработки или съответна част от тях;

да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от 
документите/разработките по предходната точка, в съответствие с уговореното в чл. 30 от Договора;
5. да не приеме някои от изготвените документи, в съответствие с уговореното в чл. 27 от Договора;

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на 
този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 
Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването 
на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно 
приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 60 от 
Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за, съгласно клаузите на чл. 15/19 от 
Договора;

Чл. 27. Специални права и задължения на Страните 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
(2) В съответствие с изискванията, заложени в Общия Регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679) (Регламента), пораждащ пряко действие, считано от 25.05.2018г.:
(3) Изпълнителят, в качеството си на обработващ личните данни, предоставени му от Възложителя -  

администратор на лични данни, по силата на настоящия договор, няма право да включва друг 
обработващ данните без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на 
Възложителя. В случай на общо писмено разрешение, Изпълнителят е длъжен да информира 
Възложителя за всякакви планирани промени за включване или замяна на други лица, 
обработващи данни, като по този начин даде възможност на Възложителя да оспори тези промени. 
Във връзка с обработването на лични данни Изпълнителят е длъжен:

а) да обработва личните данни само по документирано нареждане на Възложителя;
б) да гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни, са поели ангажимент за 

поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност;
в) да вземе всички необходими мерки съгласно чл. 32 от Регламента, гарантиращи сигурността на 

обработването на данните;
г) да спазва условията за включване на друг обработващ лични данни;
д) като взема предвид естеството на обработването, да подпомага Възложителя, доколкото е 

възможно, чрез подходящи технически и организационни мерки при изпълнението на 
задължението му като администратор да отговори на искания за упражняване на предвидените в 
глава III от Регламента права на субектите на данни;

е) да подпомага Възложителя да гарантира изпълнението на задълженията съгласно чл. 32—36 от 
Регламента, като отчита естеството на обработване и информацията, до която е осигурен достъп
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на Изпълнителя - обработващ лични данни;
ж) да заличи или върне на Възложителя всички лични данни след приключване на услугите по 

обработване и да заличи съществуващите копия, за което да представи на Възложителя 
декларация;

з) да осигури достъп на Възложителя до цялата информация, необходима за доказване на 
изпълнението на посочените тук задължения, да съдейства при извършването на одити, 
включително проверки, от страна на Възложителя или друг одитор, оправомощен от Възложителя;

з) незабавно да уведоми Възложителя, ако счита, че дадено нареждане нарушава Регламента или 
други разпоредби относно защитата на данни.

(4) В случай, че Изпълнителят - обработващ лични данни, включва друг обработващ лични данни за 
извършването на специфични дейности по обработване от името на Възложителя, на това друго 
лице се налагат същите задължения за защита на данните, както задълженията между 
Възложителя и Изпълнителя, предвидени в настоящия договор и по- специално, да предостави 
достатъчно гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни мерки, така че 
обработването да отговаря на изискванията на Регламента. Когато другият обработващ лични 
данни не изпълни задължението си за защита на данните, първоначалният обработващ данните 
продължава да носи пълна отговорност пред Възложителя за изпълнението на задълженията на 
този друг обработващ лични данни.

(2) АНТИКОРУПЦИОННА КЛАУЗА
2.1. При изпълнение на настоящия договор, страните се задължават да спазват стриктно 
приложимите закони, забраняващи подкупването на лица, заемащи публични длъжности, и 
физически лица, търговията с влияние, прането на пари, които по-конкретно могат да доведат 
до недопускане до обществена поръчка, включително Закона за чуждестранните корупционни 
практики на САЩ от 1977 г.; Закона за подкупите на Обединеното Кралство от 2010 p-v 
Френския антикорупционен закон „Сапен“ от 2016 г., както и Закона за противодействие i 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Закона за мерките срещу 
изпиране на пари, както и всички други приложими нормативни и административни актове.
2.2. Страните се задължават да внедрят и изпълняват всички необходими и разумни 
политики и мерки с цел предотвратяване на корупция.
2.3. Изпълнителят декларира, че доколкото му е известно, законните му представители, 
директори, служители, представители и всяко лице, което извършва услуги, съгласно този 
договор за или от името на Възложителя и/или други дружества от групата Веолия, не е и няма 
пряко или косвено да предлага, дава, съгласява се да дава, разрешава, иска или приема 
даването на пари или друга облага, или да предоставя предимство или подарък на лице, 
компания или предприятие, включително държавни чиновници или служители, представители 
на политически партии, кандидати за политически длъжности, лице, заемащо длъжност в 
административен орган или орган на законодателната или съдебна власт, за или от името на 
страна, държавна агенция или държавна компания, длъжностно лице от публична организация 
или международна организация, за целите на корупционно влияние върху такова лице в 
заеманата от него служебна длъжност, или за целите на възнаграждаване на или склоняване 
към неточно изпълнение на съответно задължение или дейност от лице, за да се постигне или 
запази даден бизнес за Възложителя и/или други дружества от групата Веолия или да се извлече 
полза при осъществяването на бизнес за Възложителя и/или други дружества от групата 
Веолия.
2.4. Изпълнителят приема да уведомява Възложителя за всяко нарушаване на условие от този 
член в разумен срок.
2.5. В случай че Възложителят уведоми Изпълнителят, че има основателни причини да счита, 
че Изпълнителят е нарушил условие от този раздел:
2.5.1. Възложителят има право да спре изпълнението на настоящия Договор без предизвестие, 
доколкото Възложителят счита за необходимо да разследва съответното поведение, без това да 
води до възникването на каквито и да било задължения или отговорност пред Изпълнителят за 
такова спиране;
2.5.2. Изпълнителят се задължава да предприеме всички разумни стъпки, за да предотврати 
загубата или унищожаването на документални доказателства във връзка със съответното
поведение.
2.6. Ако Изпълнителят наруши някое условие на настоящия раздел:
2.6.1. Възложителят може незабавно да прекрати този Договор без предизвестие и без да има 
каквито и да било задължения.
2.6.2. Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя, до максималната степен, 
позволена от закона, за загуби, вреди или разходи, понесени от Възложителя, възникващи от 
такова нарушение.
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ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО1

Ча. 28. Предаването на изпълнението се документира с протокол за приемане и предаване, който се 
подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра -  по 
един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“)].

Ча . 29. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. Когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани 
недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на 
недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, 
че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора и/или резултатът от 
изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с подписване 
на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните. В случай, че към този момент 
бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен 
протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на неустойка, съгласно чл. 
28 -  54 от Договора.

НЕУСТОЙКИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Ча. 30 В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява своите задължения по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
"дьлжава да изплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в съответствие с посоченото в настоящия договор.
, у При неизпълнение на услугата в срок и качество, доказано с направената заявка от Възложителя и 
липсата на извършена работа от Изпълнителя, съгласно Приложение NqI- Техническа спецификация:, 
Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на % (един процент) на ден от цената на 
една почвена проба за всеки отделен случай, на не повече от 20% (двадесет процента) от стойността на 
конкретното възлагане.
(2) В случай, че Изпълнителят забави изпълнението с повече от 10 (десет) календарни дни, то ще се 
счита, че Изпълнителят е в съществено неизпълнение на Договора. В такъв случай Възложителят има 
право да прекрати едностранно Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя и да му 
наложи неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от максималната стойност на договора без 
ДДС.
(3) В случай че Изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, без да има правно основание 
за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от максималната 
стойност на договора без ДДС.
Чд.31 Изпълнителят се задължава да изплати неустойките, предвидени в Договора, в срок до 5 (пет) 
дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка 
Ча. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 
задържане на плащане, прихващане на насрещно дължими суми или задържане на сума от 
Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
Чл. 33. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната 

рана да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по- 
голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чд. 34. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при прекратяване на юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на 
законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация -  по 
искане на [всяка от Страните / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ].
3. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие.
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Чл. 35. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено 
задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от 
Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната 
Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се 
допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 
изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. в случаите, посочени като съществено неизпълнение в Раздел Неустойки при неизпълнение.

2. в случай че, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на 
поръчката, Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без 

да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало 
безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Ча. 36. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице 
-  Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента 
на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да 
бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички работи, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата 
на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.
Чл. 37. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Ча. 38. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 
понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 
разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия -  според значението, което им се придава в 
основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 
Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора по реда, в който са 
номерирани в края на договора.

Спазване на приложими норми

Ча. 39. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да 
спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани 
с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване 
на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към 
чл. 115 от ЗОП.

КонФиденпиалност

Чл. 40. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива 
или разпространява информация за другата Страна, станала й известна при или по повод 
изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация 
включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 
процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други 
права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална 
информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този 
Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З на този член, Конфиденциална информация може да 
бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие 
не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 
когато:
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1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и 
да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 
съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 
незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, 
контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или 
юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на 
такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след 
прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 41. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 
разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет 
на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 
резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Авторски права

.. 42. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и 
сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други 
елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, 
принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените 
документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско 
право.
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или 
други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето 
лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, 
който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са 
нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна 
на трети лица в срок до 7 дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни 
претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това.

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка 
с изпълнението по Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите 
ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения

Чд. 43. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи 
от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора могат да бъдат 
прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Ча. 44. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена 
форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 45. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 
непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие 
по смисъла на чл.ЗОб, ал.2 от Търговския закон.
(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на 
настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
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(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да 
предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 
вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 дни от настъпването на 
непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от 
нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 
вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни 
задължения се спира.

Нищожност на отделни клаузи

Чд. 46. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не 
засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна 
правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чд. 47. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена 
форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 
поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София 
Тел.: |
Факс:..................................................
e-mail: I
Лице за контакт/ Контролиращ служител по договора: “

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София, жк Фондови жилища, бл. 207, вх.А, ап.7 
Тел.:
Факс:..................................................
e-mail: " ~
Лице за контакт: Г”

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по куриер;
3. датата на приемането -  при изпращане по факс;
4. датата на получаване -  при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на някой от 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез някое от посочените по-горе средства 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други 
данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 дни от 
настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за 
валидно връчено, ако е изпратено на някой от посочените по-горе адреси, чрез някое от описаните 
средства за комуникация и на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 
форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на 
управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
за промяната в срок до 5 дни от вписването й в съответния регистър.

Език

Чд. 48. (1) Този Договор се сключва на български език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с 
изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на 
работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови 
представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

П р и л о ж и м о  право

Чд. 49 За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско 
законодателство.
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Разрешаване на споиове

Ча . 50. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, 
породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, 
както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали 
обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие -  спорът 
ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Чд. 51. Този Договор е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра -  по един за всяка от 
Страните.

Приложения:
Ча. 52. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение Nq 1 -  Техническа спецификация;
Приложение № 2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 -  Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 -  Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката;
Приложение № 5 -  Гаранция за изпълнение;
Приложение № б - Споразумение за съвместно осигуряване опазването на околната среда, при 
доставка на продукти и услуги, възложени от „Софийска вода“ АД.

ТТ001864 „Събиране и анализ на почвени проби от земеделски масиви, разположени на територията на Софийска община и
съседните общини”

Екземпляри

„Милка -19“ ЕООД 

Изпълнител
„Софийска вода“ АД 

Възложител
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 -  ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТТ001864 „Събиране и анализ на почвени проби от земеделски масиви, разположени на територията на Софийска община
съседните общини”



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Обхват -  услугите, предмет на договора включват следните дейности:
Събиране и анализ на почвени проби от земеделски масиви, разположени на територията на Софийска 
община и.съседните общини.

2. Място на изпълнение: територията на Софийска община и съседните общини.

3. Технически изисквания

3.1. Пробовземането и анализирането на пробите се извършва съгласно изискванията на 
Наредбата за реда и начина за ополозтворяване на утайки от пречистването на отпадъчни 
води чрез употребата им в земеделието, обн. ДВ, бр.63 от дата 12.08.2016г.

3.2. Анализ на една почвена проба включва:

3.2.1. Почвена характеристика, включваща :

• Почвен тип
• Обемна плътност.
• Гранулометричен състав на почвата.
• Обща порьозност на почвата.

3.2.2. Активна реакция -  pH (НгО).

3.2.3. Тежки метали и металоиди: кадмий, мед, никел, олово, цинк, живак, хром, арсен - 
екстрахируеми форми.

3.2.4. Общ азот по Келдал.

3.2.5. Фосфор -  екстрахируеми и обменни форми, преизчислен като Р2О5.

3.2.6. Калий -  екстрахируеми и обменни форми, преизчислен като К2О.

3.2.7. Общ органичен въглерод/хумус.

3.3. Ориентировъчното количество, което може да се възложи за период от две години 900 брой 
проби. Възложителят не се ангажира с възлагането на посоченото количество брой проби.

3.4. Анализите на почвени проби се вземат еднократно от всеки един земеделски масив посочен от 
Възложителя във възлагателното писмо/писмената поръчка.

3.5. Транспортното разстояние, което Изпълнителят следва да предвиди при подготовката на 
ценовото си предложение, е от 1 до 45 км., от СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски, гр. София.

3.6. Срокът за изпълнение на услугите, предмет на договора, следва да не ненадвишава 35 работни 
дни, считано от датата на изпращане по факс/имейл на възлагателното писмо/писмената 
поръчка.

ТТ001864 „Събиране и анализ на почвени проби от земеделски масиви, разположени на територията на Софийска община и
съседните общини”



Образед

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният / ата / ИВАН ПЪРВАНОВ ГАРВАНСКИ
/собствено бащино фамилно име /

в качеството си на УПРАВИТЕЛ
/посочва се качеството на лицето/

В „МИЛКА 19“ ЕООД

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с номер ТТ001864 и предмет: „Събиране и 
анализ на почвени проби от земеделски маснвн, разположени на територията иа Софийска 
община и съседните общини”

След запознаване с всички документи и образци от документацията за обществената поръчка, 
.потвърждаваме че в случай че бъдем избрани за изпълнител, ще изпълним поръчката съобразно 
заложените в проекта на договор и неговите приложения, технически спецификации и изисквания на 
възложителя.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно 
упълномощено лице.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Подпнс н печат: ..

ТТ001864 „Събиране и анализ на почвени проби от земеделски масиви, разположени на територията на Софийска община и
съседните обшини”
Стр.67/71 .
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Адрес на управление: 1505 София, ул. „Голаш" № 27, ет. 3 
Адрес на лаборатория: 1574 София, ул. "Слатинска" № 23, ет. 2

ЕИК: 130 552 023;

Обхват 'н аа к р ед и та ц й я :':

Да йзвърШва изпитване на:
'В6дй;. Почви; Отпадъци; Цимент, бетон и добавъчни материали за бетон; Материали 
еЩ ствени; Руди и продукти от преработката им.
Вземане на проби от: Води, Почви, Отпадъци.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025*2006

З Ф т ^ е д ^ к ;' е' ' неделйм^ма^^Дертйфикат^ 
.общо 1 3 ?фграницй. ; . Г Г-'Д;- '• ' :V 'sO*’«

Дата на първоначална акредитация: 30.01.2013 г. 
Дата на преакредитация: 31.Oi.2017 г.

1797София, буя. "Д-р Г.М. Димитров"№ 52 А, от. 7 
тел.: 02 976 6401, фона 02 976 6415 
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'■/' httpJ/̂ v̂ w.nsb-bsi.bg
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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
И з п ъ л н и т е л н а  а г е н ц и я
Б ъ л  г а  р е к а  с л у ж б а  з а  а к р е д и т а  ци  я

Страна по Многостранното споразумение 
за взаимно признаване на ЩА в тази област

№ А  126 .
София, 23.04.2018 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за : националната акредитация на органи 
за оценяване на съответствието и т. 5 .3Л  във връзка е промяна,на елемент от 
.съдържанието на-сертификата, СьглаОнб т. 4 .3 .'8 о т  П р о ц е д у р а т а ^  BAS
QR /2 ; писмо вх; № 335/130 ЛИ/12/Р/25.01.2017Г., декларация вх. N? 335/130, 
ЛИ/16/Р/10; 11.2017г , доклад вх. № 335/130 ЛИ/17/В/10.11.2017г. и Заповед № А 
126/23.04.2018 г.

ИЗМЕНЯМ

Заповед № 28/31.01.2017 Т. на ИА БСА, какТо следва:

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕКОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ „АКВАТЕРАТЕСТ"
ПРИ „ИССЕ" ООД

Адрес на управление: 1505 София, ул. „Голаш" № 27, ет. 3 
Адрес на лаборатория: 1574 гр. София, ул. "Слатинска" № 23, ет. 2

Да извършва Изпитване на:
№
по
ред

Наименование 
на изпитваните 

продукти
Вид на изпитване/ 

характеристика

Методи за изпитване 
(стандарт/валйдиран 

метод)
Y . - '&A - ’ . %: ■ з  • , 4

1 . Води:: ; 
-(подземни ( 1 ), 
-повърхностни 
(2 ),
-питейни (3),
- отпадни (4),
- минерални (5), 
водни разтвори 
(6)

1.1 Активна реакция, pH
БДС 3424, т 1 (3)
БДС 17.1.4.27, т 1 (1,2,4) 
БДС EN ISO 10523 (14-6)

1.2 Електропроводимост БДС EN 27888 (146 )

1.3 Разтворен кислород БДС EN 25813 (14-6) 
БДС EN ISO 5814 (14-6)

1.4 Сух остатък БДС 3546 (3)
БДС 17.1 4.04 (1,2,4)

1.5 Разтворени вещества БДС 17.1 4.04 (1,2,4) 
БДС EN 15216 (1+6)

1.6 Неразтворени вещества БДС 17.1 4.04 (1,2 4)
1.7 Загуба при 
накаляване/остатьк след 

накаляване 
-на сухия остатък 
-на неразтворените 

вещества
-на разтворените 

вещества

БДС 17.1 4.04 (1,2,4)

1.8 Суспендирани вещества БДС EN 872 (1*6) '
1.9 БромиДни йони (Вг )/ 
Бромиди

БДС EN ISO 10304-1
(1 * 6) .

1.10 Хлоридни йони (СГ)/ 
Хлориди

БДС 3414 (3)
БДС 17.1.4.24, т 1 (1,2,4) 
БДС EN ISO 10304-1

■ i l * 6I  , ,  , , _ J
гр; София 1797, бул. Т.М.Димитров" №52 А, ет.7 

Тел: +359 9766 401; Факс; (+3592) 9766 415 
e-mail: oWce@nab-bas.bg

mailto:oWce@nab-bas.bg
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I" ■ '

-3.
i ,  11 Флуоридни йони (F )/ 
Ф л брйдй 'v  ̂ у'

БДСЕМ ISO 10304-1
(Ш )1 ; ■

1.12 Нитритни йони (NOj )/ 
АзоТ-нйтритен/ Нитрити

БДС EN 26777 (1+6) 
БДС EN ISO 10304-1
Ц±Ш_

1.13 Нитратни йони (ГМр3 )/ 
Азот-нитратен/ нитрати

1.14 Фосфатни йони (Р04:')/ 
Фосфати като фосфор / 

ортофосфати

БДС150 7890-3 (1+6) 
БДС-EW ISO 10304-1
(1+6)

1.15 Сулфатни йони (Sp42 )/ 
Сулфати

БДС EN ISO 10304-1
(i+6>:\ + r ‘ '/ p V
БДС EN ISO 6878 (1+6)

1.16 Амониеви йони (NН4+)/ 
Азот-а мониев

БДС ЕМ ISO 10304-1
.й т Ж  ......... . .
БДС ISO 5664 (1+6) 
БДС ISO 7150-1 (1+6

1.17 Окисляемост, 
перманаганатна
1.18 Окисляемост, 
бих£рматна/ ХПК_.

БДС 3413 (3)
БДС 17.1.4.16 (1,2,4) 
БДС EN^SO 8467 (1+6)

1.19 Биохимична потребност 
o t кислород/ БПКп
1.20 Алкалност -  обща (Ат)/ 
Хидрогенкарбонат/
X и д ро ген карбон атн и й о н и/
(НСО Г) ■} у / / . :
1.21 Алкалност -  съставна 
(Ар),/ Карбонатни йони 
(СОз2')/ Карбонатни йони 
като СаСОз2'

БДС 17; 1.4.02 (1+6) 
ISO 15705 (1+6
БДС EN 1899-1 (1+6) 
БДС EN 1899-2 (1 +6)

БДС EN ISO 9963-1 ( 1 +6)

БДС EN ISO 9963-1 (1+6)

1.22 Агресивен въглероден 
диоксид/ агп. СО,

1.23 Обща твърдост

1.24 Азот, общ,
1.25 Азот по K j eld a h I
1.26 Определяне на: 

Сребро/ Ад; 
Алуминий/ AI; 
Арсен/ As;
Бор/ В;
Барий/ Ва; 
Берилий/ Be; 
Бисмут/ Bi; 
Калций/Са; 
Кадмий/Cd; 
Кобалт/Со; 
Хром/ Сг;
Мед/ Си; 
Желязо/ Fe; 
Калий/К; 
Литий/Li; 
Магнезий/ Mg; 
Манган/ Мп; 
Молибден/ МО; 
Натрий/ Na; 
Никел/ N1; 

Фосфор/ Р; 
Олово/ РЬ;

; Сяра/ S;

БДС EN 13577 (1+6)

БДС 3775 .(3)
БДС ISO 6059 (1+6)
БДС EN ISO 11905-1 
j l+ 6 1
БДС EIM 25663  (1+6)
БДС EN ISO 11885 (1+6)

ИА БСА Заповед № А 126/23.04.2018 г. Стр.2/12
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Антимон/ Sb;

: Силиций/ 5i; ' 
:.. кЬлай/ ’Sh;:'.' 

Стронций/ Sr; 
Титан/ t i; .  
Ванадий/ V; 
Водфрам/W; 
Цинк/Zn; 
Цирконий/ Z r ;

1.27 Ж ивак/ Hg

1.28 Определяне на: 
.. ." Сребро/Ag; . 

Алуминий/ AI; 
Арсен/ As; 
барий/ Ва; 
Берилий/ Be; 
Калций/Са; 
Кадмий/Cd; 
Кобалт/Со; у.:. 
Хром /Сг; ; 
Мед/ Си; 
Желязо/ Fe; 
Калий/К; 
Магнезий/ Mg; 
Манган/ Мп; 
Натрий/ Na; 
Никел/ Ni; 
Олово/ Pb; 
Антимон/ Sb; 
Селен/ Se; 
Ванадий/ V; 
Цинк/Zn;

1.29 0 пределяне на: 
Сребро/ Ад; 
Алуминий/ AI; 
Арсен/ As;
Бор/ В;
Барий/Ва;

’..'у ■ Берилий/ Be;. 
Бисмут/ Bi; 
Калций/Са; 
Кадмий/Cd; 
Кобалт/Со; 
Хром/ Сг;
Мед/ Си; 
Калий/К; 
Литйй/Li; 
Магнезий/ Mg; 
Манган/ Мп; 
Молибден/ Мо; 
Натрий/ Na; 
Никел/ Ni; 

Фосфор/ Р; 
Олово/ РЬ;

. Антимон/Sb; 
Селен/ S6; 
Калай/ Sn; 
Стронций/ Sr; 
Ванадий/V;:

ЕРА 60100 (14-6) 
ЕРА 6020А (.14-6).
ЕРА 6020А (14-6}

БДС EN ISO 17294-2 
(1-F6) щ-

ИА БСА Заповед N? А 126/23.04.2018 г. Стр.3/12
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Вблфрам/W; 7 ; 
. ЦЙнк/2Л^

/ ЦиркЬяий/Z r "
'• ; f ' X  д'.Д ; ';'Д Д ;;:

1:30 Хром, шествалентен/ Gr
(V iy ;■ : ■

БДС: 1 7 X 4 .3 7  (1-4-6) ; 
ЕРА 7196А (1.41

1:31 Хром, тривалентен/Сг
От  :

БДС 17.1.4.17 (14-6)

1.32 Разтворен сероводород
и . д

, сулфиди
БДС 17.1.4.09 (1+5)

. V:- 1.33 Цианиди/ CN' 
-обши,

1 -свободни

БДС 17.1.4:14, Т 1 (1X6) 
БДС ISO 6703-1 (1+6) 
ЕРА 9014 (1+6) .

1.34 Общо съдържание на 
нефтопродукти/ 

Въглеводороди, С р + С т
БДС EN ISO 9377-2 (1 +6)

1.35 Масла и мазнини 
(хексан екстрахируеми и 
силикагел третирани 
продуктиV

ЕРА 1664А (2,4,)

1.36 Фенолен индекс БДС ISO 6439 (1+6)

•

1.37 о-СПАВ/ АИионни 
синтетични
: повърхностно - активни 
вещества

БДС 13656, т 2 (1+5) 
БДС 17.1.4,25, т 1 (1+5)

1.38 Полихлорирани 
бифенили и органохлорни 
пестициди 
о-НСН/ а-
Хексахлорциклохексан; 
р-НСН/ р* : 1 
Хексахлорциклохексан; 
у-НСН/ у-
Хексахлорциклохексан; 
5-НСН/ $-
Хексахлорциклохексан; 
Алдрин;Диелдрин;Ендрин; 
Хептахлор;Хептахлор 
епоксид; 
a-Ендосулфан; р 

Ендосулфан; - >•' 
p^ '-DDE/ 4,4' DDE; 
p,p'-DDD/ 4,4* ODD; 
p^ -D D T / 4,4' DDT; 
Ендосулфан сулфат; 
Ендрин алдехид; 
Метоксихлор 

РСВ-28/2,4,41 
Трихлорбифенил 
-РСВ- 52/2,21,5;51 
Тетрахлорбифенил 
-p c b - i o i /2,2',4,5,51 
Пентахлорбифенил 
-РСВ-138/2,2',3,4,4',51 
Хексахлорбифенил 
-РСВ'-153/2,21,4;41,5>51 
Хексахлорбифенил 
-РСВ -180/2,2',3,4,4:,5,5' 
Хептахлорбифенил;

БДС EN ISO 6468 (1+6)

1.39 Общ органичен 
въглерод /ТОС БДС EN 1484 (1+6)

ИА БСА Заповед № А 126/23.04.2018 г. Стр.4/12
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1 2 -Ъ  S. ^  : • n r l  4   ̂ - ■
Разтворим органичен 

въглерод/DOC ,‘ l-' ;v'.;;.
1.40 .Температура ■ БДС. 17.1.4.01. ( i -т-б)

2 . Почви ’V=v/i^ 2Г1 ; • Влаг^/суз<о \ ;д-? ■ ~ Щ '/ 
вещество/сух остатък : БД С ;ф  15934 ’

2.2 Загуби при накаляване БДС EN 15935

2,3 pH - X
БДС ISO 10390 
БДС 1Д301, т  8 
БДб:ЕИ 15933

2.4 Електропроводимост СД CEN/TS 15937
2.5 Общо съдържание на 

водоразтворими соли/ 
Общо разтворими твърди 
вещества

БДС 11301 
БДС EN 15216

2.6 Хлориднини йони (СГ), 
водоразтворими. БДС 11301, т 5 . '

2.7 Нитритни йони (N 02‘ )/ 
Азот-нитритен СД CEN/TS 16177

2.8 Нитратни, йони (N 032'), : 
водоразтворими/Азот 

нитратен

БДС 11301, т 6 ; 
СД CEN/TS 16177

2.9 Сулфати (S042'); 
водоразтворими

БДС 11301, т 4 
БДС ISO 11048

: -Xv/: 2.10 Сулфати.(S042 ),
киселинноразтворими БДС ISO 11048

• . •• • : 2.11 Карбонати (COv') '} БДС EN ISO 10693
2.12 Амониеви йони (NH4+), 

Водоразтворими/Азот 
амониев

БДС 11301, т 7 
СД CEN/TS 16177

2.13 Азот, общ/ Общ азот по 
Келдал

БДС ISO 11261 
БДС EN 16169

2.14 Органични вещества/ 
■ органичен въглерод/ 

хумус

БДС 11302 
БДС ISO 14235

2.15 Определяне на: 
Алуминий/ AI; 
Антимон/ Sb;
Арсен/ As; Барий/ Ва; 
Берилий/ Be;

ISO 22036 
БДС EN 16170 
БДС EN 16171

Бисмут/ Bi; Бор/ В; 
Кадмий/ Cd; Хром/ Сг; 
Кобалт/ Со; Мед/ Си; 
Желязо/Fe;
Олово/ РЬ; Литий/  Li; 
Манган/ Мп; Живак/ Нд; 
Молибден/ Мо; НИкел/ N i; 
Фосфор/ Р; Калий/ К; 
Селен/ Бе; Силиций/ Si; 
Сребро/Ад; Натрий/ Na; 
Стронций/ Sr; Сяра/ S; 
Талий/ TI; Калай/ Sn; 
Титан/ Ti; Ванадий/ V;
ци п 14/ z_ 11 f 1\а/|цк1 v\f 4.0 ̂
Магнезий/ Мс

2.16 Хром, шествалентен/ 
Cr(VI) ЕРА 7196А

2.17 Общо съдържание на 
нефто
продукти/ Въглеводороди /

. Cic-5-C4c

ISO 16703

. 1  Г 2.18 Масла и мазнини/ ЕРА 9071В
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хексан . •■/• >.
екстраахйруеми материали 
(НЕМ)
2.19 Полихлорирани 
бифенили - .1 1 . 
органохлорни пестициди: 
РСВ-28/2А,41 

ТрйХл Ърбифеи и л 
-PCBv52/2,2I;5,5I 
Тетрахлорбифенил 
-PCB-lO i/2,21,4,5,51 / .  
Пентахлорбйфенил 
-РСВ-118/2,31,4,41,5 
Пентахл орбифенил,, 
-РСВ-138/2,21,3,4,41,51 
Хексахл орбифен ил J . 
-РСВ-153/2,21,4,41,5,51 
Хексахл орбифен ил 
-РСВ-180/2,21,3,4,41,5(51 
Хептахлорбифенил 
(Q-HCH/Q- • : ; . ; y

Хексахлорци клохексан;
- р-нсн/8-
Хексахлорциклохексан;
- у-НСН/у-
Хексахлорциклохексан;
- 5-НСН/б-
Хексахлорцикл охексан; I 
Алдрин; Диелдрин; Ендрин; 
Хептахлор; Хептахлор 
епоксид; 
а-Ендосулфан; 
р-Ендосулфан; 
р,р* DDE / 4,4' DDE; 
p,p'-DDD / 4,4' DDD; 
p ,p '-D DT/ 4,4' DDT 
Ендосулфан сулфат;
Ендрин алдехид; 
М е т о к с и х л о р ____________

V**

БДС ISO 10382 
БДС EN 16167

3. Отпадъци: 
-течни
(инфилтрати,
елуати);
-твърди;
-утайки; '■
-седименти;
-обработени
биоотпадьци
(компост)

3.1 pH

3.2 Електропроводимост
3.3 Сухо вещество/ сух 
остатък/ влага/ съдъжание 
на вода

БДС EN ISO 10523 
БДС EN 15933
БДС EN 27888 
СД CEM/TS 15937

3.4 Загуби при накаляване
3.5 Определяне на: 

Сребро/ Ад 
Алуминий/ AI; 
Арсен/As;

Барий/Ва; 
Берилий/Ве; 
Бисмут/Bi 
Калций/Са; 
Кадмий/Cd; 
Кобалт/ Со; 
Хром/ Сг; 
Мед/ Си;,

БДС EN 14346, Метод А 
БДС EN 12880 
БДС EN 15934
БДС EN 15169 
БДС EN 15935
БДС EN ISO 11885 
БДС EN 16170 
БДС EN 16171 
ЕРА 601ОС
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Желязо/ Fe;
Калий/ К г  ’ 
Магне|ий/Мд;/ , 

..Манган/Мп; 
Молибден/Мо;
Натрий/N а ; Н икел/N i; 
Фосфор/ Р; Олово/ РЬ; 
Сяра/S
Антимон/ Sb.; :
Селен/ Бе;
Силиций/ S i; Калай/ Sn; 
Стронций/Sr; Титан/Ti; 
Ванадий/V;
Волфрам/W 
Цинк/ 2п

З.б Живак/ Нд;
ЕРА 601 ОС . 
БДС EN 16170 
ЕРА6020А : 
БДС EN 16171

3,7 Хром, шествалентен/ Сг 
(V I): : .'■■■■ ; : '
3.8 Хлор идни йони (СГ)/ 
Хлориди
3.0 Флуоридни йони (F ')/ 
Флуориди
3.10 НитриТни йони (N 0 /)/  

Азот- н итр ите н / Нйтрити
3.11 Нитрати и йони ( N 0 3' )/ 

Азот-н итратен/нитрати
3.12 Сулфатни йони (SO *")/ 

Сулфати,
3.13 Фосфатни йони (Р04’')/ 

Фосфати/орТофосфати

3.14 Цианиди/ (СМ)

3.15 Амониеви Йони (NH4+)/ 
Азот-амониее

ЕРА 7196А

БДС EN ISO 10304-1

БДС EN ISO 10304-1

БДС EN ISO 10304-1 
СД CEN/TS 16177
БДС EN ISO 10304-1 
СД CEN/TS 16177

БДС EN ISO 10304-1

БДС EN ISO 10304-1
БДС 17.1.4.14 
БДС ISO 6703-1 
ЕРА 9014

3.16 Азот no Kjeldahl

3.17 Разтворим органичен 
въглерод/

: Р О В /DOC.........
3.18 Общ органичен 
въглерод/ С Орг.
3.19 Минерални масла/ 

Въглеводороди С 10-С40
3.20 Масла и мазнини/ 
хексан екстрахируеми 
материали (HEM). V

БДС ISO 5664 
БДС ISO 7150-1 
СД CEN/TS 16177
БДС EN 13342 
БДС EN 16169

БДС EN 1484

БДС Е М 13137
БДС EN 14039 
БДС EN 14345

3.21 Фенолен индекс
3.22 Общо разтворими 
твърди вещества / ОРТВ/ TDS

ЕРА 9071В

БДС ISO 6439
БДС EN 15216
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Цимент, бетон и 
добавъчни 
материали за 
бетон
(естествени,
изкуствени,
рециклирани)

г -

..... " з ; : . ; - У
3.23 Пояихлорирани
бифенили
-РСБ-28/2,4,41

БДС ЕЙ 15308 
БДС Ей 16167

Трихлорбифенил 
-PC^ ‘S2/2,2i;5>5i ; . . . 
ТетрахлЬрЙйфенил
-PGB-101/2,21,4,5,51 
Пентахл орбифен ил 
-РСВ-118/2,31,4,41,5 
Пентахлорбифенил 
-РСВ‘ 138/2,21,3,4,41,51
Хексахлорбифенйл, 
-РГй-1 41/9 91 4 41 я цт
Хексахлорбифенйл 
-РСВ-180/2,21,3,4,41,5,51 
Хептахлорбифенил :

: У/ : .'

3.24 Киселинно 
неутрализационен капацитет 
*КНК 7 
тКНК 4.

ЕА ЙЕЙ 7371

4.1 За губа при на кал яване БДС Ей 1744-1, т 17 
БДС Ей 196-2, т 7

4.2 Диалуминйев триоксид/
А1?Оз .. Ч. • .. . БДС Ей 196-2, т 13.11

4.3 Калциев оксид/ СаО БДС Ей 196-2, т  13.12
4.4 Свободен калциев оксид/ 
СаО св./ свободна вар

БДС Ей 1744-1, т 18 
БДС Ей 451-1

4.5 Реактивоспособен 
кал циев оксид/ СаО БДС Ей 197-1, т 3.1

4.6 Железен триоксид/ F e j0 3 БДС Ей 196-2, т 13.10
4.7 Д и.калиев оксид/ К?0 БДС Ей 196-2, т 17
4.8 Магнезиев оксид/ MqO БДС Ей 196-2, т  13.13
4.9 Манганов оксид/ МпО/ 
Манган БДС ЕЙ 196-2 т 12

4.10 Хром, шествалентен БДС Ей 196-10
4.11 Динатриев оксид / Na;0 БДС Ей 196-2, т 17
4.12 Алкални, еквивалент на 
Na20 БДС ЕЙ 196-2, т 17

4.13 Силициев диокСид / S i0 2 БДС Ей 196-2, т 13.6
4.14 разтворим Силициев 
диоксид/ SiO? БДС 14851, т 3

4.15 Peaктивоспособен 
силициев диоксид/ SiO? БДС Ей 197-1, т 3.2

4.16 Фосфор, като P2Os/ 
Фосфорен пентаоксид

БДС Ей 450-1, 
Приложение С

4.17 Хлориди- 
водоразтво р и м и/ СГ

БДС Ей 1744-1, т 9 
БДС Ей 196-2. Т 14

4.18 Сулфати-' У. 
водоразтворими, като S O * БДС Ей 1744-1, т  10

4.19 Сулфати-кисел инно- 
разтворими, като БОУ

БДС Ей 1744-1, т 12 
БДС Ей 196-2 т 8

4.20 Сяра/ S БДС Ей 1744-1. т 11
4.21 Хумус БДС Ей 1744-1, т 15
4:22 Остатък, неразтворим в 
солна киселина и натриев 
карбонат

БДС Ей 196-2, т 9

4.23 Остатък, неразтворим в 
солна киселина и калиев 
хидроксид

БДС Ей 196-2, т 10
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5. материали БДС 11330, т 2 (16) "1
естествени 
(пясък (1),

5.1 Влага 6ДС 15253, т 1  (6,7) 
БДС ISO 589 (13)

глина (2), 
варовик (3), 5.2 Загуба при накаляване БДС 11330, т  1 (16 ) 

БДС 15253 т 2 (6,7)
гипс (4), 
доломит (5),

5.3 .Остатък неразтворим в 
солна киселина БДС 15241, т  1 (6,7)

талк (6), 5;4 '’Разтворимост в солна КПГ 1 Ко4т т  V (f\ 7S '
талкомагнезит киселина РДКи 1 If . 1 \w/ / /

(7)
фелдшпат (8),

5.5 Концентрация на 
водородни йони/ pH

БДС 15253, т  3 (6,7)
пегматит (9), 5.6 Водоразтворими соли БДС: 15050, т  2 (14,15)
зеолит (10), 
боксит (11), 5.7 Хлорни йони/ (СГ) .... БДС 15251, т 2 (6,7)

БДС 15050;.т 3.3 (14,15)
флуорит (12), u

5.8 Сулфатни йони/ (S 0 42 ) БДС 15251, т З  (6,7)
твърди БДС 15050, т 3.4 (14,15)
минерални 5.9 Нитратни йони/ (N 0 /)  ' БДС i$050; т 3.5,(14.15)
горива (13)) 
и продукти от

5.10 Карбонатни йони/ (СОз2* БДС 15050, т  3.6 (14,15)
преработката им 
(керамични (14),

5.11 Хидрогенкарбонатни 
. йони/{НСОЛ БДС 15050, т  3.6 (14,15)

строително- 
керамични (15), 5.12 Калциеви йони/ (Са2+) БДС 15050, т 3.1 (.14,15)

5.13 Калиеви йони/ (К+) БДС 15050. т 3.2 (14,15)
огнеупорни 
материали (16), 
стъкла (17), 
пепели (18))

5.14 Магнезиеви йони/
(Мч2+)

БДС 15050, т 3.1 (14,15)

5.15 Натриеви йони/ (Na+) БДС 15050, т 3.2 (14,15)
5.16 Сребро/ А п . ЕРА 6010С (1*18)
5.17 Алуминий/AI

Алуминиев оксид/ AI3Q4
АТТ-ВМ-01/2011 (1*18) 
ЕРА. 60100  (1*18)

5.18 Арсен/ As ЕРА 60100(14-18)
5.19 Злато/ Аи ATT ВМ 03/2007 (14-18)
5.20 Бор/ В . ЕРА 601 ОС (14-18)
5.21 Барий Ва/

Бариев оксид/ ВаО
ATT- ВМ-01/2011 (14-18) 
ЕРА 60100 (1*18 )

5.22 Берилий/ Be ЕРА 60100 (1*18 )
5.23 Калций/Са

Калциев оксид/ СаО
АТТ-ВМ-01/2011 (14-18) 
ЕРА 601 ОС (14-18)

5.24 Кадмий/ Cd ЕРА‘ 6010С (1*18)
5.25 Кобалт/ Со ЕРА 6010С (14-18)
5.26 Хром/ Сг ЕРА 6010С (14-18)
5 27. Мед/ Си ЕРА 60100(14-18)
5.28 Желязо/ Fe

Железен триоксид/ 
Fe?03

АТТ-ВМ-01/2011 (14-18) 
ЕРА 6010С (14-18)

5.29 Живак/ Нд ЕРА 60100  (1*18)
5.30 Калий/ К

Калиев оксид/ К?0
АТТ-ВМ-01/2011 (14-18) 
ЕРА 60100 (1*18 )

5.31 Магнезий/ Mg
Магнезиев оксид МдО

АТГ-ВМ-01/2011 (14-18) 
ЕРА 6010С (1*18) ./ . ..

5.32 Манган/ Мп
Манганов оксид/ МпО

АТТ-ВМ-01/2011 (14-18) 
ЕРА 6010С (14-18)

5.33 Молибден/ Мо ЕРА 60100(14-18)
5.34 Натрий/ Na

Натриев, оксид/ Na>0
АТТ-ВМ-01/2011 (14-18) 
ЕРА 6010С (1*18)

5 ;35 Никел/ Ni ЕРА 6010С (14-18)
5.36 Фосфор/ Р

Фосфор като Р..СЦ
АТТ-ВМ-01/2011 (14-18) 
ЕРА 6030С (1*18)

5.37 Сяра S/ Сяра като SCH АТТ-ВМ-01/2011 (1*18)
5.38 Олово/ РЬ ЕРА 6 0100 (1*18 )
5.39 Антимон/ Sb ЕРА 6010С (1*18)
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5,40 Силиций/ Si
: : Силициев Диоксид/ SiO?

АТТ-ВМ-01/2011 (14-18) 
ЕРА 6010С (14-18)

5.41Жалай/:.5п:^- ЕРА 601 ОС (14-18)
5.42 Стронций/ S r

Стронциев оксид/ SrO
АТТ-ВМ-01/2011 (1-5-18) 
ЕРА 6010С (14-18)

5.43 Титан/ Ti , \
Титанов оксид/ ТЮ?

АТТ-ВМ-01/2011 (14-18) 
ЕРА 6010С (14-18)

5.44 Ванадий/ V  -V
Ванадиев оксид/ V2Os

АТТ-ВМ-01/2011 (14-18) 
ЕРА 6010С (14-18)

5.45 Цинк/ Zn ЕРА 6010С (14-18)
5.46 Цирконий/ Zr АТТ-ВМ-01/2011 (14-18)

ц  и р ко н и е в д и окс и д /
Zr02
5.47 Пепелно съдържание БДС ISO 1171 (13.)

6. Руди (1) и 6.1 Влага . БДС 7480 (1,2=3) ■
продукти от 6.2 Загуби при накаляване БДС 15872 (1.2.3)
преработката им 
-  концентрати 
(2), междинни ,

6.3 Сребро/ Ад БДС ENV 13800, т 9 (6) 
ЕРА 601 ОС (14-6)
ATT;ВМ 02/2011 (14-6)

продукти (3), 
отпадъци (4), 
шлаки (5), 
сплави (6)

6.4 Алуминий/ AI :
Алуминиев оксид/ А120 з

БДС EIS1V 13800, т 9 (6) 
БДС ISO 11535 (1)
ЕРА 6010С (14-6)
ATT ВМ 02/2007 (14-6)

6.5 Арсен/ As

БДС ENV 13800, т 9 (6) 
БДС 6467, т 4 (1,2)
ЕРА 6010С (14-6)
ATT ВМ 02/2011 (14-6)

6.6 Злато/ Au ATT ВМ 03/2007 (1-4-5)

6.7 Барий/ Ва :
Бариев оксид/ ВаО

БДС ENV 13800, т 9 (6) 
EPA6G10C (14-6)
ATT ВМ 02/2011 (14-6)

6.8 Берилий/ Be ЕРА 6010С (14-6)
6.9 Бисмут/ Bi БДС ENV 13800, т 9 (6)

6.10 Калций/ Са
Калциев оксид/ СаО

БДС ENV 13800, Т 9 (6) 
БДС ISO 11535 (1)
ЕРА 6010С (14-6)
ATT ВМ 02/2011 (1-5-6 )

6.11 Кадмий/ Cd
БДС ENV 13800, т 9 (6) 
БДС 6448, т 3 (1,2)
ЕРА 60Ю С (14-6)
ATT ВМ 02/2011 (14-6)

6.12 Кобалт/ Со ЕРА 6010С (14-6)
ATT ВМ 02/2011 (1-5-6)

6.13 Хром/ Сг ЕРА 601 ОС (14-6)
ATT ВМ 02/2011 (14-6)

6.14 Мед/ Си
БДС ENV 13800, т 9 (6) 
ЕРА 6010С (14-6)
ATT ВМ 02/2011 (14-6)

6.15 Желязо/ Ре
Железен триоксид/ 

ТегОз ■

ЕРА 6О10С (14-6)
ATT ВМ 02/2011 (14-6)

6.16 Живак ; ЕРА 601 ОС (14-6 )
6.17 Калий/ К

Калиев оксид/ К?0
ЕРА 6010С (14-6)
ATT ВМ 02/2011 (14-6)

6.18 Магнезий/ Mg
Магнезиев оксид/ МдО

БДС ISO 11535 (1)
ЕРА 6010С (14-6)
ATT ВМ 02/2007 (14-6)

6.19 Манган/ МИ
Манганов оксид/ МпО

БДС ISO 11535 (1)
ЕРА 6010С (14-6)
ATT ВМ 02/2011 (14-6 )
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6 .20 Молибден/ Мо
ЕРА 6010С ( 1 46 ) "  Т  
АТТВМ  02/2011 (14-6)

б:2ГНатриЙ/ Na 
; Т; Натриев окЬмд/, Маф

БДС ENV/13800, т 9 (6)
е р а (6оЮо с ‘ (т 46) .
A TT /BM !62/2b ii4 l4 -6 )

6.22 Никел/ Ni
БДС EN V  13800, f  9 (6) 
ЕРА 6010С (146)
АТТ ВМ 02/2011 (14-6)

6.23 Фосфор/ Р
Фосфор като P i6 s

. ‘  • • . V • ~ /V* " 4 -

БДС ISO 11535 (1)
ЕРА бОТОС (14-6)
АТГ ВМ 02/2011 (14-6)

6.24 Сяра S
Сяра като SO-)

БДС ENV 1380Q, т  9 (6) 
ATT ВМ 02/2011 (14-6) -

6.25 Олово РЬ ЕРА 6010С (14-6) / : 
АТТВМ  02/2011 (14-6)

6.26 Антимон/ Sb

БДС ENV 13800, т 9 (б) 
БДС 6467, т  4 (1,2)
ЕРА 6010С (14-6) -  . 
АТГВМ  02/2011 (14^6)

6.27 Селен/. Se "/■■ БДС ENV 13800, т 9 (6) 
АТТ ВМ 02/2011 (14-6)

6.28 Силиций/ Si
Силициев диоксид/ S i0 2

БДС ISO 11535 (1)
БДС 6452, т  3(1,2)
ЕРА 6010С (14-6)
ATT ВМ 02/2011 (14-6/

6.29 Калай/ Sn
БДС ENV 13800, т  9 (6) 
ЕРА 6010С (14-6)
ATT ВМ 02/2011 (14-6)

6.30 Стронций/ Sr
Стронциев оксид/ SrO

ЕРА 6010С (14-6)
ATT ВМ 02/2011 (14-6)

6.31 Ванадий/V
: Ванадиев оксид/ V ?Os

ЕРА 6010С (14-6)
ATT ВМ 02/2011 (14-6)

6.32 Титан/ Ti
ТиТанов оксид/ТЮ ?

БДС ISO 11535 (1) 
ЕРА 60100  (14-6)

6.33 Волфрам/ W ATT ВМ 02/2011 (146)

6.34 Цинк/ Zn
БДС ENV 13800, т 9 (6) 
ЕРА 6010 (146)
ATT ВМ 02/2011 (146)

6.35 Цирконий/ Zr ATT ВМ 02/2011 (146)

№ по 
ред Наименование на продукта Метод за вземане на проби (извадки)

1 2 3
1 Води: 

Подземни 
Повърхностни 
Питейни: / - 
Отпадъчни

БДС ISO 5667-11;
БДС ISO 5667-4; БДС EN ISO 5667-6; 
БДС ISO 5667-5;
БДС ISO 5667-10;

2 Почви БДС 17.4.5.01 
БДС ISO 10381-4 /

3 Отпадъци:
-течни (инфилтрати, елуати); 
-твърди;
-утайки;
-седименти;
-обработени биоотпадъци (компост)

СД CEN/TR 15310-2;

БДС ISO 5667-12; 
БДС EN ISO 5667-13; 
БДС EN 12579

ИА БСА Заповед № А 126/23.04.2018 г Стр .11/12



У .•••л
-v-иг; -лг ,т*гч .

Щ й Р
Позовавания: .••••- ' -•■■. • ;
ATT ВМ 01/2011 Метод за определяне , на алуминий, барий; калций, желязо,
калий, магнезий, манган, натрий, фосфор, сяра, силиций, стронций, титан* ванадий и
цирконий в естествени материали и продукти от преработката им
ATT ВМ 02/2011 . Метрд за определяне на алуминий, барий, калций, желязо,
калий, магнезий, манган, натрий,1 фосфор, Сяра, силиций, стронций, титйн, ванадий и
цирконий е проби с високо съдържание на желязо, мед, олово,-цинк, манган,
молибден, никел, кобалт, кадмий, хром, калай, антимон, арсен йГсребро
ATT ВМ 03/2011 Метод за определяне на злато в естествени материали, руди и в
продукти от преработката им - концентрати, междинни продукти, Отпадъци, шламове,
утайки след разтваряне със смес от киселини и екстракция с изо-бутил метил кетон.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с per. № 130 ЛИ от 23.04.2018 г., валиден 
до 31.01.2021 г. с приложение настоящата заповед, неделима част рт него. 
Сертификатът за акредитация с приложението да се получи от управителя на „ИССЕ" 
ООД, ръководителя на Лаборатория за екология и технически изпитвания 
„АКВАТЕРАТЕСТ", или  друго упълномощено лице в сградага на ИА БСА*
При; получаване, на преиздадения сертификат, акредитираното лице е длъжно да 
върне в ИА БСА оригинала на Сертификат за акредитация per. N9 130 ЛИ, издаден на 
31.01.2017 г., вал иден До 31.01.2021 г. и приложение - заповед за акредитация № А 
28/31.01.2017 г. неделима частОт него.
Настоящата заповед^ да се съобщи на „ИССЕ" ООД в 3 (трй)-дневен срок от
из

i .4
ч

С Л А В Ь &И1
И:
H i

за акредита.
1ужра j

ЧД 'Vib. ' ■ -У

. л

1U f »\ Q } W

София
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ЦЕНТТзР за професионално обучеш е
Й М У ^ .  ̂ тШ И № Ю "  ЕООД

Лицензиран от Националната Агенция за професионално 
образование и обучение! (НАПОО), 

ЛицензияГС°2015121223

С ВЗАИМНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
..........„БУЛЛАБ"

издава настоящия

т т ш ш ш И К  А Т

г.
НА

СВЕТЛА МАРИНОВА ГАРВАНСКА
завършйл/а успешно курс на обучение, 

проведен В пр.Х36фйя, 16.11-18.11.201б г., на тема;

i 'уадУЙйвй#
произход,

• • > С • *».* .г . «А*ч^У ‘й.? ■ '1 т*' if*" *у •' л* ’* , i  ̂ . *•1 1( ■ " *
ПРОДУКТИ 
^  ISO/IEC17025.

: -ОБ̂ КТИ̂ ГЕ НА ИЗПИТВАНЕ.

валидиране/Верифйциране на методи, процедури,
ТЕХНИЧ ЕСКИ ЗАПИСИ

• 7̂ 7,



о

n



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 -  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТТ001864 „Събиране и анализ на почвени проби от земеделски масиви, разположени на територията
Софийска община и съседните общини”



ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№ Описание
Цена за една 

почвена проба в 
лева без ДДС

1. Почвена характеристика, включваща: почвен тип, обемна 
плътност, гранулометричен състав на почвата и обща порьозност 
на почвата

12,00

2. Активна реакция -  pH (Н20) 6,00

3. Тежки метали и металоиди: кадмий, мед, никел, олово, цинк, 
живак, хром, арсен-екстрахируеми форми

88,00

4. Общ азот по Келдал 9,00

5. Фосфор -  екстрахируеми и обменни форми, преизчислен като
р2о 5

15,00

6. Калий -  екстрахируеми и обменни форми, преизчислен като
к2о 14,00

7. Общ органичен въглерод/хумус 17,00

8. Транспорт, вземане и подготовка на пробата 5,00

Общо 166,00

Подпис и печат на участника:

ТТ001864 „Събиране и анализ на почвени проби от земеделски масиви, разположени на територията на Софийска община 
съседните общини”
Стр.49/71



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

СПОРАЗУМЕНИЕ,
към договор № ...Ч

за съвместно осигуряване опазването на околната среда, 
прн доставка на продукти н услуги, възложени от “Софийска вода” АД

W .LНа ч.^Л...*...2019 г., на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда 
изискванията на БДС EN ISO 14001:2015, се сключи настоящето Споразумение между: 
Възложителя - “Софийска вода” АД н 
Изпълнителя -  Милка -19 ЕООД

и съгласно

Координирането на съвместното прилагане на настоящото Споразумение, при извършване на 
дейности, предмет на договор, се възлага на контролиращи служители:
(от страна на) Възложителя - Мениджър „Оползотворяване и изпълзване на утайки“
тел .------------- 1, e-mail: _  *
(име, длъжност, тел.)
(от страна на) Изпълнителя -  Милка -19 ЕООД

Лице за контакт: I ел. e-mail: ~ ‘ g
(име, длъжност, тел.)

„Софийска вода” АД се стреми към непрекъснато подобрение на своите работни процеси в 
предоставянето на „ВиК“ услуги, като едновременно с това се ангажира с осигуряване опазването на 
околната среда.
Настоящото Споразумение изисква спазването от страна на Изпълнителя на приложимите 
законодателни изисквания при доставката на продукти и услуги и възприетите правила за работа на 
територията на експлоатираните от Възложителя площадки.
1. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията по Споразумението от страна на всички свои 

служители иа обекта, на фирмите подизпълнители, на които са възложили работата си и на 
всички физически и юридически липа, които се намират на територията на Възложителя.

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ:
2. Възложителят и Изпълнителят обменят информация своевременно, по въпроси засягащи

управлението на рисковете и аспектите по ОС, предложения за подобрение или инциденти по ОС.
3. Служителите на Изпълнителя преминават начален инструктаж по ОС на територията на 

Възложителя при първо посещение на обекта.
4. Преди първа доставка на стоки и услуги, Изпълнителят осигурява на Възложителя всички 

изискуеми документи (сертификат за съответствие, за качество, информационни листа, 
инструкции и други) за съответната стока/услуга и му ги предоставя.

и. Изпълнителят доставя стоките в оригинални, ненарушени опаковъчни единици, надлежно 
обозначени и етикетирани.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ:
6. Изпълнителят пази чистота на мястото на доставката на продуктите и услугите.
7. Изпълнителят не смесва различни видове отпадъци.
8. Изпълнителят не допуска изхвърляне на отпадъци извън съдовете за разделно събиране - цветни

контейнери за отпадъци от опаковки и специализирани съдове за битови и опасни отпадъци.
9. Изпълнителят не допуска на обектите неизправни моторни превозни средства (МПС) и машини.
10. Изпълнителят не допуска теч на масла и горива от МПС.

ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ:
11. Изпълнителят осигурява мерки за предотвратяване на извънредни ситуации, свързани със

замърсяване на ОС.
12. Изпълнителят осигурява на служителите си технически средства за овладяване на възникнала

извънредна ситуация следи за коректната им употреба при необходимост.
13. Изпълнителят запознава служителите си за действията, които е необходимо да предприемат с цел

намаляване въздействието върху ОС при възникнала извънредна ситуация.
14. Изпълнителят своевременно предоставя информация на Възложителят при възникнала

ТТ001864 „Събиране и анализ на почвени проби от земеделски масиви, разположени на територията на Софийска община и
съседните общини”



извънредна ситуация.
15. Изпълнителят предприема незабавни действия по почистване и отстраняване на последствията 

от създалата се извънредна ситуация.

НАРУШЕНИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:
16. Изпълнителят отстранява причините за нарушенията по настоящото Споразумение, така че то да 

не се случва повторно.
17. Изпълнителя се съгласява да заплати размера на наложената/ите неустойка/и, която/които е/са 

определени в Договора, при констатирани от страна на Възложителя нарушения по която и да е 
от точките от Споразумението.

ТТ001864 „Събиране и анализ на почвени проби от земеделски масиви, разположени на територията на Софийска община и
съседните общини”


