
                                

 

 

 

 

   
 

 

 

 

                           

           
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

№BG161PO005/10/2.10/06/21 

 

Европейски съюз 

Кохезионен фонд 

Проект № DIR510211621-6-50   

"Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Малко Търново" 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Малко Търново носи цялата отговорност за съдържанието на 

документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  

официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, 
представлявано от Министерството на околната среда и водите. 

 

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез 

оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 

 
 

 
ТЕХНИЧЕСКА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

ЗА 
УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: 

 
„Избор на изпълнител за осъществяване на авторски надзор по проект: "Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците  в регион Малко Търново", вх.№ 
DIR510211621-6-50 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 

2007-2013 г." 

 
 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Място на изпълнение 

Република България, община Малко Търново, местност „Мечкобиево” . 

Възложител 

Община Малко Търново. 

Описание на съществуващото положение 

 

1.1. Институционална рамка: 

Тази обществена поръчка се провежда в изпълнение на Закона за обществените поръчки във връзка с 

възлагането на дейност, предвидена в Проект: "Изграждане на регионална система за управление 

на отпадъците в регион Малко Търново" по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 

"Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна 

програма "Околна среда 2007-2013 г.", финансиран  по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 

2013 г.”, подписан между Община Малко Търново и Министерство на околната среда и водите, 

финансиран от Кохезионен фонд на Европейския съюз и правителството на Република България чрез 

Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, и по-специално с цел  да се избере изпълнител 

за осъществяване на ефективен и качествен авторски надзор и контрол върху строително-монтажните 

дейности, необходими за изпълнението на обект: „Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Малко Търново" по процедура за директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 
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2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна 

програма "Околна среда 2007-2013 г." 

Финансовият инструмент Кохезионен фонд е създаден с Регламент на Съвета на ЕС № 

1084/2006 от 11.07.2006 г., който отменя Регламент на Съвета № 1164/94.  

Кохезионният фонд подпомага дейности в сферата на околната среда, залегнали в 

приоритетите на политиката на ЕС в тази област.    

Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 г. (ОПОС) е разработена по Националната 

стратегическа референтна рамка на Република България за програмния период 2007-2013 година. На 

база на анализите на текущото състояние, тя залага приоритети в сферата на околната среда, които да 

бъдат осъществени и финансирани. Чрез подобрение на базисната екологична инфраструктура 

оперативната програма ще допринесе за достигане на стратегическата визия за България, а именно: 

до 2015 година България да се превърне в динамична, конкурентноспособна и достъпна страна 

членка на ЕС с високо качество на живот, доходи и социална чувствителност. 

ОПОС се базира на целите и приоритетите на политиката на ЕС в сферата на околната среда и 

отразява ангажиментите, поети от Република България.   

Оперативната програма очертава основните цели и приоритети, както и видовете дейности, 

съгласувани с тези на националната политика за опазване на околната среда и с политиките и 

законодателството на ЕС, за които ще бъде предоставено финансиране. 

Главната стратегическа цел на програмата е подобряване, запазване и възстановяване на 

естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.  

Специфичните цели на програмата са изведени, както следва: 

 Опазване и подобряване състоянието на водите;  

 Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите;  

 Опазване на биоразнообразието и защита на природата. 

Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на населението в 

страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика. 

Управляващ орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." e дирекция 

"Кохезионна политика за околна среда" в Министерство на околната среда и водите. Дирекцията е 

отговорна за цялостното управление и изпълнение на оперативната програма в съответствие с 

принципа на Европейския съюз за добро финансово управление. В тази връзка, Управляващият орган 

изпълнява функции и задачи, свързани с разработването и одобрението от Европейската комисия на 

програмните документи за усвояване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и 

Кохезионния фонд, в рамките на ОП "Околна среда".  

Управляващият орган организира процедури за набиране на проектни предложения и 

гарантира избирането на проектни предложения за финансиране в съответствие с критериите за избор 

на проекти по оперативната програма, обявява крайните резултати от оценката и избора на 

проектните предложения, съгласува договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

проекта с бенефициентите.  

В качеството си на Управляващ орган на ОП "Околна среда 2007-2013 г.", дирекция 

"Кохезионна политика за околна среда" отговаря за цялата публичност на оперативната програма в 
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съответствие с изискванията на Регламент на Комисията 1828/2006, съдържащ подробни правила за 

прилагане на Общия регламент 1083/2006.  

Междинно звено на ОП “Околна среда 2007 - 2013 г.” е дирекция “Фондове на ЕС за околна 

среда” в Министерство на околната среда и водите. 

Междинното звено изпълнява функции и задачи, спрямо бенефициентите, произтичащи от 

делегираните задачи. В процеса на подготовка, избор и одобрение на операции за финансиране, 

Междинното звено: съветва потенциалните бенефициенти при разработване на проектните 

предложения; извършва детайлна оценка на проектни предложения, преминали успешно формална 

оценка; извършва оценка на капацитета на потенциалния бенефициент за управление на проекта и 

подготвя проект на договор с бенефициента.  

В процеса на изпълнение на проекта, Междинното звено контролира правилното прилагане и 

изпълнение на процедурите по възлагане на обществени поръчки, извършващи се от бенефициента. 

Междинното звено извършва верификации във връзка с административното, финансово, техническо 

и физическо изпълнение на проекта от бенефициента. 

По отношение на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” орган, отговорен за осъществяване на 

плащанията към бенефициентите по програмата, ще бъде Междинното звено.   

 

2. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: 

 

2.1. Обща информация 

Проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 

Малко Търново" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 

референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-

2013 г.", финансиран съгласно договор № DIR-510211621-C001/24.10.2012 г. по Оперативна 

програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, подписан между Община Малко Търново и Министерство на 

околната среда и водите. 

 

Предвидени са следните дейности за реализация на проекта: 

Дейност 1: Проучване и проектиране 

1.1.Проучвания и проектиране направени преди кандидатстването 

1.2.Дейности по проучване и проектиране по време на кандидатстването 

Дейност 2: Закупуване на земи/недвижими имоти 

Дейност 3: Строително-монтажни работи 

Поддейност 00: Подготовка на обекта за строителство 

Поддейност 01: СТОПАНСКИ ДВОР, който включва СМР на следните подобекти- 

Подобект 01.01. Административно-битова сграда и технически резервоар  

Подобект 01.02. Гараж и навес за транспортни машини  



                                

 

 

 

 

   
 

 

 

 

                           

           
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

№BG161PO005/10/2.10/06/21 

 

Европейски съюз 

Кохезионен фонд 

Проект № DIR510211621-6-50   

"Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Малко Търново" 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Малко Търново носи цялата отговорност за съдържанието на 

документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  

официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, 
представлявано от Министерството на околната среда и водите. 

 

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез 

оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 

Подобект 01.03. КПП и кантар  

Подобект 01.04. Автомивка 

Подобект 01.05. Дезинфекционна яма  

Подобект 01.06. Трафопост 

Подобект 01.07. Дизел агрегат 

Подобект 01.08. Каломаслоуловител 

Подобект 01.09. Изгребна яма  

Подобект 01.10. Площадка за високотемпературно изгаряне на биогаз – модулен тип 

Поддейност 02: Изграждане на КЛЕТКА 1 за неопасни  отпадъци, състояща се от изграждане на: 

Подобект 02.01. -ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ 

Подобект 02.02. - ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА 

Подобект 02.03. - ДОЛЕН ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН 

Подобект 02.04. - СИСТЕМА ЗА ИНФИЛТРАТ 

Подобект 02.05. - РЕЗЕРВОАР ЗА ИНФИЛТРАТ 

Подобект 02.06. - ГОРЕН ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН 

Подобект 02.07. - ГАЗОУЛАВЯНЕ 

Подобект 02.08. - СИСТЕМА ЗА АТМОСФЕРНИ ВОДИ 

Последните 3 подобекта (02.06, 02.07, 02.08) ще се изпълняват на следващ етап, когато Клетка 1 бъде 

запълнена. 

Поддейност 03: Изграждане на ПЛОЩАДКОВА ИНФРАСТРУКТУРА, която включва СМР за: 

Подобект: ОГРАДА 

Подобект: ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЪТ на площадката 

Подобект: ПЛОЩАДКОВИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ 

Подобект 00.04 Ландшафтно устройство 

Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения 

Поддейност: 4.1. Машини и съоръжения, включени в договора за доставка 

Поддейност: 4.2. Машини и съоръжения, включени в договора за СМР 

Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 

5.1 Управление на проекта 

5.1.1 Звеното за изпълнение на проекта 

5.1.2 Външна техническа помощ 

5.2 Публичност 



                                

 

 

 

 

   
 

 

 

 

                           

           
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

№BG161PO005/10/2.10/06/21 

 

Европейски съюз 

Кохезионен фонд 

Проект № DIR510211621-6-50   

"Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Малко Търново" 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Малко Търново носи цялата отговорност за съдържанието на 

документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  

официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, 
представлявано от Министерството на околната среда и водите. 

 

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез 

оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 

Дейност 6: Одит 

Дейност 7 Надзор в строителството 

7.1. Строителен надзор : вкл. Надзор по време на строителството ,Управление на качеството, 

Надзор при изпитванията и пуска в експлоатация; 

7.2 Авторски надзор – предмет на настоящата поръчка 

 

2.2. Индивидуализация на СМР дейностите по проекта 

Строителството на обект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 

регион Малко Търново”, в местността “Мечкобиево”, Община Малко Търново» не е стартирано на 

този етап. Предстоящо е издаване на строително разрешение, което ще бъде издадено от главният 

архитект на община Малко Търново на база на положителен доклад за оценка на съответствието на 

работния проект за строежа по ЗУТ, който ще се изготви от избраната лицензирана фирма «ДЕДАЛ» 

ЕООД съгласно Договор за Оценка за съответствие на технически проект за инвестиционна 

инициатива, но само след приключването на процедурата по чл.14, ал. 1, т. 2 от Закона на горите за 

изключване на гори и земи от горски фонд при промяна на предназначението им за имот № 

46663.50.957 представляващ част от Довеждащия път до отредения терен за изграждане на 

Регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново.   

 Министерство на околната среда и водите със свое Решение № І-9/ 2008 г. на Висшия 

експертен екологичен съвет предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното 

предложение за «Изграждане на депо за обезвреждане на неопасни отпадъци в имот № 045017А в 

местността “Мечкобиево”, община Малко Търново», тъй като не се очакват отрицателни екологични 

последствия върху околната среда и в своето Решение 15-9/ 2008 г. издадено съгласно чл. 99 от 

ЗООС и чл. 31 от ЗБ определя условия, които да се спазват по време на строителството и преди 

въвеждането в експлоатация на депото. 

 С цел намаляване на въздействието и безпокойството върху птиците, строителните 

работи да се извършат извън размножителния им период (март-юни). Придържайки се към това 

изискване строително-монтажните работи за изграждането на депото следва да се изпълнят за 

максимум 420 календарни дни, в който срок са предвидени и прекъсванията по време на 

размножителния период на птиците указан в Решение № 15-9/2008 издадено съгласно чл. 99 от ЗООС 

и чл. 31 от ЗБ. 

Земните работи 

1. Отстраняване на хумусен слой   8 100 м
3
 

2. Изкопни работи     87 420 м
3
 

 

За временно депониране на земни маси ще се ползват зоните, предвидени за изграждане на клетки 2 и 

3 в бъдеще. Земните работи ще бъдат извършени в следните етапи: 

 Етап 1: Клетка 1 за неопасни отпадъци, стопански двор, ограда, охранителни канали, пътни 

връзки, резервоар за инфилтрат и площадкови мрежи. 

 Етап 2: Клетка 2 за неопасни отпадъци. 
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 За Клетка 3 за инертни отпадъци е резервирано място на площадката, но на този етап няма 

небходимост от нея и не се предвижда да се изгражда. 

 ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Площ на депото       56481 м
2
 

 Площ на стопанския двор      4100 м
2
 

 Застроена площ сгради и съоръжения    589 м
2
 

 Зелена площ        17120 м
2
 

 Комуникационна площ, съоръжения и паркинги   10821 м
2
 

 Площ на Клетка 1      16 780 м
2
 

В т.ч. площ на  Зона 1    4 417 м
2
 

   Зона 2    12 363 м
2
 

 Площ на Клетка 2      15 994 м
2
 

 

Достъпът до площадката на депото ще се осъществи по ново изгардена пътна връзка, след отбиване 

от междуселищната пътна мрежа път ІІ-99, км 107+920 – ляво. 

Инвестиционното предложение за изграждане на депо за неопасни отпадъци за община Малко 

Търново са проектирани и на този етап ще бъдат изпълнени следните подобекти: 

 

Поддейност 00: Подготовка на обекта за строителство 

СМР включват подготовка (разчистване на терена и временно строителство) на обекта и изграждане 

на необходимите подобекти и инсталации. 

 

Поддейност 01: СТОПАНСКИ ДВОР, който включва СМР на следните подобекти- 

Подобект 01.01. Административно-битова сграда и технически резервоар  

Подобект 01.02. Гараж и навес за транспортни машини  

Подобект 01.03. КПП и кантар  

Подобект 01.04. Автомивка 

Подобект 01.05. Дезинфекционна яма  

Подобект 01.06. Трафопост 

Подобект 01.07. Дизел агрегат 

Подобект 01.08. Каломаслоуловител 

Подобект 01.09. Изгребна яма  

Подобект 01.10. Площадка за високотемпературно изгаряне на биогаз – модулен тип 
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Поддейност 02: Изграждане на КЛЕТКА 1 за неопасни  отпадъци, състояща се от изграждане 

на: 

Подобект 02.01. -ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ 

Подобект 02.02. - ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА 

Подобект 02.03. - ДОЛЕН ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН 

Подобект 02.04. - СИСТЕМА ЗА ИНФИЛТРАТ 

Подобект 02.05. - РЕЗЕРВОАР ЗА ИНФИЛТРАТ 

Подобект 02.06. - ГОРЕН ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН 

Подобект 02.07. - ГАЗОУЛАВЯНЕ 

Подобект 02.08. - СИСТЕМА ЗА АТМОСФЕРНИ ВОДИ 

Последните 3 подобекта (02.06, 02.07, 02.08) ще се изпълняват на следващ етап, когато Клетка 1 бъде 

запълнена. 

 

Поддейност 03: Изграждане на ПЛОЩАДКОВА ИНФРАСТРУКТУРА, която включва СМР за: 

Подобект: ОГРАДА 

Подобект: ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЪТ на площадката 

Подобект: ПЛОЩАДКОВИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ 

Подобект 00.04 Ландшафтно устройство 

 

Предвидената довеждаща инфраструктура на регионалното депо за ТБО на община Малко 

Търново включва:  

Обект: ДОВЕЖДАЩ ПЪТ от междуселищен път II-99 до площадката на депото с дължина 1177,31 

м. 

Обект: ДОВЕЖДАЩ ЕЛ ПРОВОД до площадката на депото 20 kV чрез присъединяване от Ж. Р. 

С. № 28 на ЕП СрН 20кV “Пенгьово” намиращ се край гр Малко Търново, с дължина 4138 м. 

 

СМР на Поддейност 00 Подготовка на обекта за строителство включват подготовка (разчистване 

на терена и временно строителство) на обекта и изграждане на необходимите подобекти и 

инсталации. 

Подготовката на обекта включва: 

 Изграждане и устройване на временно селище и демонтаж след завършване на 

строителството: почистване на терена от храсти и дървета; изгребване и депониране на 

хумусния пласт; подготовка и подравняване на основата; доставка, подлагане и премахване на 

трошен камък на площадката на временно селище и временния обходен път, който ще се 
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ползва докато основния път се строи, поставяне на означителни знаци и информационни 

табели. 

 Инсталиране на: фургони за техническия персонал и работниците; фургони за охраната; 

временна умивалня; противопожарно табло; хумическа тоалетна; временна ел. връзка и табло; 

временно осветление на площадката. 

 Поставяне на пътни знаци за временна организация на движението: „Участък от пътя в 

ремонт”, „Забранено движението със скорост по-висока от означената”, „Премини отляво на 

знака”, „Пропусни насрещно движещото се ППС”, „Премини ако пътят е свободен” и мигащи 

светлини. 

Площадката на депото включва две зони - Стопански двор и пространство за депониране, в 

което на този етап предстои да се изгради само Клетка 1 за неопасни отпадъци.  

  

Поддейност: СТОПАНСКИ ДВОР  

В обхвата на Стопанския двор за целите на процеса по приемане, претегляне и спомагателни 

дейности по експлоатацията на депото за неопасни отпадъци за депониране са предвидени следните 

сгради: административно - битова сграда, резервоар за техническа вода, гараж с навес за 

транспортни машини, КПП с навес за кантар, дезинфекционна яма, автомивка, трафопост, 

дизелагрегат, площадка за високотемпературно изгаряне на биогаз-модулен тип, каломаслоуловител 

и изгребна яма.  

01.01. Административно - битова сграда и технически резервоар  

Сградата спада към групата на обслужващите сгради към депото за неопасни отпадъци. Същата е 

предназначена да обслужва цялата площадка, в съответствие с изискването за интегриране на 

материално-техническата база в производствените зони. Поради технологична обвързаност, същата 

се третира съвместно с резервоара за техническа вода. 

В сградата са проектирани помещения с различно предназначение, което не противоречи на 

нормативните документи и санитарно-техническите норми. Това са санитарно-хигиенни помещения, 

техническо помещение и такова свързано с администрацията и управлението на депото. Сградата е 

правоъгълна с размери 16,33/6,41 м. В южна посока е долепен резервоара за техническа вода, който в 

по-голямата си част е вкопан. Така двете различни функции са зонирани в отделни тела на фуга. 

Административната част е едноетажна постройка. Същата е достъпна от централното пространство 

на двора, чрез площадка с диференциални стъпала от двете страни. Броят на работещите на депото и 

ползващи битовите помещения в административно-битовата сграда ще са максимум 10 човека.  

Застроената площ на сградата е 104,70 кв.м., полезната площ - 86,20 кв.м., а застроения обем е 500,00 

куб.м. Застроената площ на резервоара е 30,80 кв.м., полезна площ - 25,20 кв.м., полезен обем - 54,00 

кв.м., а застроения обем е 78,00 куб.м. 

01.02. Гараж и навес за транспортни машини 

Сградата спада към групата на обслужващите сгради към депото за неопасни отпадъци. Същата е 

предназначена да обслужва цялата площадка. 

Сградата е проектирана като една клетка и един еднопространствен обем, необходими за нейното 

функциониране. Това е клетка за текущ дребен ремонт и навес ограден от три страни, свързан с 

гариране на наличния автомобилен парк на площадката. Сградата е правоъгълна с размери 
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17,25/10,40 м, в обем едноетажна. Сградата е без сутерен. Светлата височина в най-ниската точка е 

5,50 м до окачен таван в гаражната клетка и 5,60 м в навеса. Предвидени са 1 бр. гаражна клетка и 3 

бр. паркоместа.  

Сградата на гаража - навес съдържа едно помещение - еднопространствено, оградено от три страни. 

Паркоместата са маркирани върху настилката и ограничени от конструкцията. Около конструкцията 

и при страничните стени са предвидени на пода метални релси за защита на сградата. Външно до 

административно-битовата сграда са предвидени още паркоместа, за товарни автомобили. 

Предвидената клетка за ремонт е за текущо поддържане на наличната на депото механизация - смяна 

на масла, филтри, гуми и др. консумативи и дребни ремонти. Основни и специализирани ремонти ще 

се извършват в сервиз при предварително сключен договор за поддръжка. Поддръжката ще се 

извършва от един човек. Групата производствени процеси се отнасят до Ів. Ще се ползва битовката 

към административната сграда. При нужда от измиване на машинни елементи и детайли, същото ще 

се извършва на автомивката. За облекчаване на процеса е предвиден ел. телфер, монорелсов с 

товароподемност 0,5т. 

Застроената площ на сградата е 164,00 кв.м., полезна площ - 148,60 кв. м., а застроеният обем е 1 

200,00 куб. метра. 

 

 01.03. КПП и кантар 

Сградата е новопроектирана и спада към групата на обслужващите сгради към депото за неопасни 

отпадъци. Същата е предназначена да обслужва цялата площадка, в съответствие с изискването за 

интегриране на материално-техническата база в производствените зони. Поради технологична 

обвързаност, същата се третира съвместно с кантара за тежката механизация. Везната от кантара е 

покрита с метална козирка, в целия й размер. Светлата височина от везната до козирката е 4,50м, като 

ще се монтира предпазен ограничител на височина 4,30м. 

В план сградата е правоъгълна с размери 6,61/4,06 м. В южна посока е разположена везната за 

теглене, която е в южната лента. Така двете различни функции са зонирани една до друга, като 

управлението ще се монтира в сградата.  

Сградата на контролно пропускателния пункт съдържа следните помещения: за контрол на входа и 

площадката визуално и чрез монитори /при наличие на средства/ и санитарен възел. За площадката 

препоръчваме контролиран достъп с магнитни карти. Системата за контрол е свързана с тази на 

кантара, като всички данни постъпват в централния сървър и пулта за ръководство и контрол на 

депото в канцеларията в административно-битовата сграда. Главните входове са защитени с двукрили 

врати и бариера, които да са свързани в една мрежа, командвана от КПП-то. Служителите ще 

използват открития паркинг за леки коли към административната сграда. 

Застроената площ на сградата е 26,85 кв.м., полезната площ - 19,15кв.м., а застроения обем е 95,00 

куб.м. Застроената площ на везната е 36,00 кв. метра, застроена площ навес кантар - 112,00 кв.м., а 

застроения обем е 640,00 куб.м. 

 01.04. Автомивка 

Съоръжението е новопроектирано и спада към групата на обслужващите сгради и съоръжения, към 

депото за неопасни отпадъци. Поради технологична обвързаност, същото граничи непосредствено с 

дезинфекционната яма и е свързано чрез площадковите ВиК мрежи с резервоара за техническа вода и 
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изгребната яма. Автомивката е разработена за следните параметри: пропусквателна способност 2 

камиона за 24 часа, с дължина 12 метра, със собствено тегло 13,5 тона. 

Съоръжението представлява бетонен трап с габарити 12,00/3,00 м, позволяващи преминаването на 

необходимата автомобилна техника през него. В пода има вграден напречно готов канал с решетка, 

който позволява събиране на мръсната вода от измиването. За това спомага и наклона от 4,2% при 

влизането и 6,9% при излизането в посока на решетката. Измиването става само на ходовата част на 

автомобилите, ръчно чрез маркуч с дюза. Това налага тротоар от двете дълги страни по протежение 

на преминаващите коли със светла ширина 75 см. За защита на околното пространство от омокряне и 

замръзване през зимата, се предвиждат: бетонови цокли с височина 25см и два паравана на височина 

1 метър странично, от поликарбонат. Така общите габарити на съоръжението стават 12,00/4,80 м. 

Странично в зелената площ се разполага шахта за разполагане на необходимата ВиК арматура. 

Отвеждането на отпадните води се извършва през каломаслоуловителя към изгребната яма.  

Застроената площ на съоръжението е 57,90 кв.м. 

 01.05. Дезинфекционна яма 

Съоръжението спада към групата на обслужващите сгради и съоръжения към депото за неопасни 

отпадъци. Дезинфекционната яма е разработена за следните параметри: пропусквателна способност 2 

камиона за 24 часа, с дължина 12 м, със собствено тегло 13,5 тона. 

Съоръжението представлява бетонен трап с габарити 12,00/3,00 м, позволяващи преминаването на 

необходимата автомобилна техника през него. В пода има вграден напречно готов канал с решетка, 

който позволява събиране и източване на вече замърсената и загубила дезинфекционни качества 

вода. За това спомага и наклона от 7% и 4,2% при влизането и 6,9% при излизането в посока на 

решетката.   

 Застроената площ на съоръжението е 39,60 кв.м. 

 01.06. Трафопост 

Същият е монтажен БКТП, за задоволяване на нуждите на зоната. Мощността му е съгласно електро 

разчетите. В него е монтирано и главното ел. табло. 

Застроената площ на съоръжението е 7,70 кв.м. 

БКТП-то 20(10)/0.4кV до 1х800 кVА е типов проект. В сградата са заложени помещения с различно 

предназначение, което отговаря на технологичните нужди и не противоречи на нормативните 

документи и санитарно-техническите норми. Това са разпределително устройство Ср.Н., силов 

трансформатор и разпределително устройство Н.Н. В план сградата е правоъгълна с размери 2,65/2,40 

м. Корпусът ще се монтира върху предварително излят на място фундамент с размери 2,85x2,60 м. 

Състои се от две части: маслосборник - вкопана и надземна част със споменатите вече отделения. 

Маслосборникът за аварийно изтичане на масло при разполагане на маслен трансформатор, е в по-

голямата си част вкопан. Изкопът е на кота -1.05 м. БКТП е едноетажна постройка.  

Конструкцията на съоръжението е сглобяема, стоманобетонова. На бетонния корпус има вградени 

устройства (куки) за повдигане на БКТП при транспортиране. Проектиран е пространствен скелет, 

поемащ хоризонтални сеизмични и ветрови въздействия. 

 01.07. Дизел агрегат и резервно ел. захранване 
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Същият е монтажен, разположен в непосредствена близост до БКТП, за задоволяване на нуждите на 

зоната. Мощността му е определена съгласно електро разчетите. Необходимостта от него възниква от 

категорията на обекта.  

Застроената площ на съоръжението е 4,50 кв.м, 

 01.08. Каломаслоуловител 

Инженерно пречиствателно съоръжение, разположено подземно в централната част на зоната. Отгоре 

същото е с капак и настилка. Служи за улавяне на замърсявания от автомивката.Застроената площ на 

съоръжението е 1,80 кв.м. 

 01.09 Изгребна яма 

Инженерно съоръжение, разположено подземно в централната част на зоната. Отгоре същото е с 

капак и затревено. Служи за улавяне на всички мръсни води от стопанския двор. Почистването й ще 

става на 10 дни, като извозването ще става до пречиствателна станция. 

Застроената площ на съоръжението е 15,75кв.м. 

 01.10. Площадка за инсталация за високотемпературно третиране на биогаза от депото 

За целта е отредена площадка с приблизителни размери 10/10м. Тя е конструктивно изравнена заради 

денивилацията и е предвидена армирана стоманобетонна плоча. Върху нея се монтира мобилна 

фабрична газова установка с размери 4,9/2,8 м. Площадката се обслужва от отделен вход, като 

обслужването и достъпа до отделните сгради става чрез асфалтирани площи, които са оразмерени за 

съответното натоварване. Инсталацията ще бъде изпълнена на втори етап след закриване на Клетка 1. 

  

 Поддейност 02: Изграждане на КЛЕТКА 1 за неопасни отпадъци  

Клетките на депото са крайното място за обезвреждане на неопасни отпадъци. Техническите мерки 

необходими, за да се предотврати вредното въздействие на депото върху компонентите на околната 

среда са изграждане на система за подпочвени води, долен изолационен екран, система за инфилтрат, 

система за извличане на биогаз, горен изолационен екран.  

В таблицата по-долу са показани параметрите на клетките за депониране. 

 

Клетка № Година 

Период 

(година) 

години 

Количество  битови 

отпадъци 

(м
3 
/t/) 

Земни маси за 

запръстяване  

(м
3
) 

1 2015 - 2037 23 43 261 /28119.65/ 4326 

2 2038 - 2053 16 36 470 /23705.50/ 3647 

Всичко 2015 – 2053 39 79 731 /51825.15/ 7973 

 

Зона №1 на Клетка №1, която ще бъде изцяло изградена на този етап ще поеме отпадъците за 7.5 

години (14 198 м
3
 физически обем, 12 907 м

3
обем на отпадъците, респективно 9 229 т. и 1 290 м

3 

земни маси за запръстяване и). 
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Земни работи  

1. Отстраняване на хумусен слой   8 100.00 м
3
 

2. Изкопни работи    87 420.00 м
3
 

02.01.ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ 

Съгласно хидрогеоложкият доклад нивото на подпочвените води е на дълбочина 7-25 м. В района на 

проучваната площ не е установено дрениране на подземни води, въпреки това имайки предвид 

конфигурацията на терена като цяло, се предвижда изграждане на система за подпочвени води от 

РVС тръби ф200 и ф315 перфорирани, монтирани в дренажни колектори с правоъгълни напречни 

сечения 50/50 см, запълнени с дренажен материал. Дрениралите води се отвеждат към събирателна 

шахта и от там през водосток ф600 преминаващ под Дига 1 се отвеждат извън депото. 

Проектът предвижда дренажната система за подпочвени води да се изгражда за всяка клетка по 

отделно. Независимо от ниското ниво на подпочвените води и изграждане на долният изолационен 

екран на 4-5 м над кота най-високо ниво на подпочвените води, поради конфигурацията на терена 

/изключително стръмен с денивелация 21.00м/, е предвидено на дълбочина от 0,5 до 0,80 м под долен 

изолационен екран да се изгради система от дренажни колектори ф315 РVС перфорирани, които 

заустват в събирателни ревизионни шахти СРШ1 и СРШ2 за клетки 1 и 2. От СРШ чрез водостоци 

водите се отвеждат извън депото.  

В Клетка 1 се изграждат 9 броя дренажни колектори. Клетката е разделена на две зони. Колектори № 

1 и № 6 изпълняват ролята на главни колектори.  

02.02.ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА 

Концепцията на ситуиране на депото и извършването на вертикалната планировка е при оптимален 

обем на СМР, за да се постигнат показателите на Идейният проект за депониране на неопасни 

отпадъци, с които е получено Комплексно разрешително за изграждане и експлоатация на депото.  

След отнемане на хумусния пласт се извършват изкопни и насипни работи за оформяне на котлована 

и дъното на клетката. 

Вертикалната планировка е съобразена с външната пътна връзка, съществуващия терен и 

технологичната връзка между обслужващите сгради и съоръжения на стопанския двор. Предвидените 

наклони в района на кантара и дезинфекционния трап са минимални – 0 ÷ 0.5%. В останалата част на 

площадката варират от 2 ÷ 6.5%. Общият обем на изкопите е около 87 420 м
3
, от които около 51 хил. 

м
3
 от първа клетка.  Част от хумусният слой ще се извози на 3 км, а другата част ще се складира в 

зоната за бъдещата Клетка № 2 за осигуряване на земни маси за ландшафтно оформяне, запръстяване 

и рекултивация.  

По дължина на Клетка 1 ще се изгради Дига № 1. Основното предназначение на дигата е да 

подсигури статическата сигурност на съоръжението и да ограничи насипа в рамкитена депото. Дига 

№ 1 да се облицова изцяло с геотекстил 1200 гр/м
2
 и HDPE фолио към БО и с въздушен откос. 

Откосът към БО над фолиото се защитава с дренажна рогозка от високоякостни нишки, свързани 

термично в наподобяваща коренова система структура, едностранно каширани с геотекстил. 

Функцията на рогозката е бързо сваляне на инфилтрата към дренажните колектори за инфилтрат. 

Върху въздушният откос се полага дренажна рогозка за атмосферни води и рекултивиращ земен 

пласт.  
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Като елемент на вертикалната планировка се предвижда да се изградят стени от габиони. Едната 

стена  се изгражда в петата на Дига 1. Условно чистите подпочвени води от Клетка 1 са уловени и 

изведени пред стената и се извеждат извън оградата на депото. 

Другите две стени се изграждат в частта от експлоатационния път. Основното им предназначение е 

да ограничат насипа от експлоатационния път в рамките на депото.  

Предвижда се изграждането на вътрешни преградни диги, които да разделят клетките на депото на по 

две зони. Оформят се при извършване на изкопните работи. Височината им е 2,00 м. Оформят се с 

наклони 1:2. Облицовката е за долен изолационен екран.  

02.03.ДОЛЕН ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН 

За да се предпазят подпочвените води, повърхностните води и почвата от вредни емисии от депото се 

изгражда долен изолационен екран, който се състои от различни слоеве с различни функции, които 

осигуряват дълготрайна защита. 

 

Долният изолационен екран е проектиран съгласно изискванията на НАРЕДБА № 8 от 24 август 

2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Той се състои от: 

1. Минерален запечатващ слой глина в два пласта по 0.25 м-0.50 м и изолация на 

бентонитова основа /GCL/. Наблизо до обекта няма подходящи кариери за глина. За да се осигури 

съответната защита, може да се използва глина с по-ниско качество (kf≈1x10-6 м/сек.) в комбинация с 

геосинтетичен слой глина. 

2. Изолация на бентонитова основа 

Изолацията на бентонитова основа се полага върху 0.50 м слой глина.  

3. Геомембрана изолация от НDРЕфолио с d=2.0 мм. 

4. Защитен Геотекстил с тегло 800 гр/м
2 

На този етап долният изолационен екран ще се изпълни само в Зона 1 на Клетка 1, защото тя 

осигурява капацитет за 7,5 години. Изолацията на Зона 2 ще се изпълни в годината преди запълване 

на Зона 1. 

02.04.СИСТЕМА ЗА ИНФИЛТРАТ 

В тялото на всяко санитарно депо за битови отпадъци се формира отпадъчна вода, която в най-общия 

случай е сума от атмосферните валежни води и водата, получена при химичното и биохимичното 

разграждане на отпадъците. За събиране и отвеждане на отпадъчните води (инфилтрата) извън тялото 

на депото е необходимо да се изгради дренажна система. Дренираната вода задължително се събира в 

ретензионен басейн, за да се включи в оборотен цикъл за оросяване на отпадъците. По този начин ще 

се намали нейното количество и ще се активират процесите на биохимично разграждане на 

отпадъците.  

Системата за инфилтрат се изпълнява от дренажни колектори с монтирани НDРЕ тръби ф315 и ф200 

и площен дренаж от дренажен материал 16-32 с дебелина 0.50 метра. Системата за събиране на 

инфилтрата ще бъде положена върху долния изолиращ екран на всяка клетка от депото.  Площният 

дренаж е с минимална дебелина 0.5 м, промит чакъл. Дренажният материал трябва да е с коефициент 

на пропускливост не по-малък от 1x10-3 м/сек. За отвеждане на инфилтрата се изграждат дренажни 
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колектори с монтирани НDРЕ тръби с ф315. Посоката на дренажа за инфилтрат за всяка клетка е 

различна, към СРШ за инфилтрат. Във всяка клетка се изграждат ревизионни шахти от НDРЕ за 

поддръжка и инспекция на дренажната система. 

Два главни колектора транспортират инфилтрата до резервоара за инфилтрат, както е показано на 

чертежа. Инфилтратът от резервоара чрез връщащ водопровод се изтласква към клетката, която в 

момента е в експлоатация. Считайки клетките на депото като отпадъчна маса по отношение на 

водния баланс, с входящи и изходящи потоци, е изчислено образуването на инфилтрат при 

експлоатацията на депото. Системата за инфилтрат се изпълнява от дренажни колектори с монтирани 

НDРЕ тръби ф315 и ф200 и площен дренаж от дренажен материал с дебелина 0,50 м. Системата за 

събиране на инфилтрата ще бъде положена върху долния изолиращ екран на всяка клетка от депото. 

Системата за събиране на инфилтрати се състои от: 

°  Главен колектор, тръби ф315 НDРЕ, наклон 0,5-1,0%. 

° Във всяка клетка на депото има събирателни перфорирани тръби HDPE ф200 и ф315 

°  Ревизионни НDРЕ шахта по 1 брой за всяка клетка. 

 

 

Съоръжения към дренажа за инфилтрат: 

°  Събирателни Шахти НDРЕ ф1500 по една във всяка клетка; 

 Резервоар за инфилтрат - покрита стоманобетонова конструкция 

02.05.РЕЗЕРВОАР ЗА ИНФИЛТРАТ 

Резервоарът ще бъде изграден под Клетка 1 съответно на: 

• Кота терен: = 460,00 

• Дебит: оразмерителното водно количество е около 4л/сек. 

• Дебита на ПС е съобразен с инженерно - хидроложки изследвания 

• Геодезичен напор в пункта на помпената станция - от 20-30 м 

• Напорен тръбопровод L = 67.0м. 

 

Хидротехническият възел се състои от:  

1. Събирателен резервоар 

2. Шибърни шахти 

3. Шахта с арматурите на помпените агрегати 

4. Напорен тръбопровод и изходна шахта  

1 .Събирателен резервоар 

От Клетка 1 за БО на депото ще се отвежда инфилтрата в предвиден за целта резервоар с обем 86 м
3
. 

Обемът на водоема е изчислен на базата да поема инфилтрат от 3÷6л/сек за 6 часа, ако не работят 
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помпите, което би се случило само при спиране на ел. захранването. Ако това се случи, за да не 

допуснем преливане от водоема и замърсяване на околните терени, инфилтратът ще се черпи с 

цистерни до отстраняване на повредите в ел. захранването и включване на помпите. 

2. Шибърни шахта 

От Клетка 1 за БО на депото ще излизат тръбни връзки с Д =315мм от НDРЕ. 

В настоящият проект предвиждаме двете тръби да се влизат в шибърни шахти. Чрез шибрите в тях 

ще може да се регулира достъпа на инфилтрат към резервоара, така че да не прелива при високи води. 

Шибърните шахти са предвидени да осигуряват достъп на експлоатацията до арматурите в тях, за 

което ще бъдат с изолация за предотвратяване на евентуални течове и ще бъдат зазимявани с два реда 

капаци. Предвидено е и изолирането на достъп от повърхностни води, като входния отвор е задигнат 

с 15 см и затворен с метален капак. 

3.Шахта с помпени агрегати 

За избора на помпените агрегати правим следните хидравлични изчисления: 

Нгмин = 478.30 - 458.00 = 20.30 м 

При направеният обстоен преглед за избор на помпени агрегати и с цел по-малък разход на 

ел.енергия през време на експлоатацията е избран напорен тръбопровод Ф110 мм. 

Работна точка за помпените агрегати:  

- при работа на един помпен агрегат:  Нгмах = 21,50 м   -Q = 4 л/сек 

Конструкцията на резервоара е предвидена да бъде монолитна, която е сметната статически за всички 

състояния на съоръжението. 

Отгоре резервоарът ще бъде покрит със стоманобетонови плочи. При евентуален ремонт на 

помпените агрегати първият капак ще се вдигне с автокран за предвидените за целта куки. 

4. Шахта за арматурите на помпените агрегати 

Помпените агрегати ще бъдат потопени на дъното на водоема. От там напорната им част с гъвкава 

връзка ще преминат в шахта, където ще бъдат разположени арматурите им: спирателни кранове и 

обратни клапи с Д = 80мм. За да не се нарушава изолацията на водоема, напорните тръби ще минават 

почти под капаците му. Там ще има въздушници. 

Шахтите ще бъдат с изолация отвън и отвътре и дренажна инсталация, за да може да се осигури 

безпрепятствен достъп на експлоатацията до арматурите. Отгоре ще бъдат покрити със 

стоманобетонова плоча и 2 реда капаци, които ще предпазват съоръжението от замръзване. На 

плочата има предвиден отвор на по-висока кота с капак за покриването му. 

5.Напорен тръбопровод 

След шахтата с арматурите на помпените агрегати напорните им тръби се включват в общ колектор с 

Д=110 мм от ПЕВП и L=67 метра до включването му в изходната шахта. На най-високата част ще 

има въздушник.. За да не се компрометират минаващите под земята линейни съоръжения сме 

предвидили трасето да се прокопава в по-голямата си част ръчно и с задължителното присъствие на 

служебни лица от съответните служби. 

Няма заустване на инфилтрат. Инфилтратът ще бъде връщан в клетката  за оросяване на отпадъчното 

тяло.  
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02.06.ГОРЕН ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН  

(не е предмет на финансиране сега, изпълнява се на втори етап след закриване на 

Клетка 1) 

Системата за повърхностно запечатване на клетка 1 за битови отпадъци  на депото ще бъде изградена 

от: 

Геосинтетичен дренаж за биогаз - дренажна рогозка от високоякостни нишки термично свързани в 

наподобяваща коренова система структура каширани с геотекстил изпълняваща функциите на 

площен дренаж. 

- Дренажни колектори запълнени с дренажен материал и монтирани тръби НDРЕ ф110;  

- Непроницаем слой НDРЕ фолио с д=1.5 мм 

- Дренажна система за атмосферни води - дренажна рогозка от високоякостни нишки термично 

свързани в наподобяваща коренова система структура каширани с геотекстил в комбинация от 

дренажни РVС тръби монтирани в дренажни колектори запълнени с дренажен материал 16-32;  

Рекултивиращ пласт. 

02.07.ГАЗОУЛАВЯНЕ  

(не е предмет на финансиране сега, изпълнява се на втори етап след закриване на 

Клетка 1) 

Предвижда се изграждането на 4 (четири) броя газови кладенци, и последващото им свързване към 

главни газопроводи от полиетилен РЕНD, по които ще се транспортира отделеният газ към 

инсталацията за обезвреждането с максимално работно налягане - 0,02 МРа (-200 mbar). 

Газовите кладенци е необходимо да започнат да се изграждат, след като е натрупан отпадък с 

дълбочина с 2 (два) метра. В средата на всеки кладенец е заложена перфорирана НDРЕ тръба ф110 

мм. Перфорираната тръба преминава в неперфорирана на две метра под максималната кота на 

депониране на отпадък и заравнителен слой пръст. При достигане на максималните коти се 

пристъпва към запечатване на газовите кладеци.  

Газоулавянето ще се изпълни на втори етап при изграждането на горния изолационен екран на 

Клетка 1. Ще се осъществява от газови дренажи, които представляват перфорирана от едната страна 

НDРЕ тръба ф80. Газовият дренаж се зауства в газовия кладенец. Крайната точка на газопроводите е 

площадката на инсталацията за високотемпературно обезвреждане на сметищния газ. 

Трасетата и на двата газопровода ще са разположени над кладенците, но в рамките на депото, без да 

се пресичат експоатационни пътища. 

02.08.СИСТЕМА ЗА АТМОСФЕРНИ ВОДИ  

(не е предмет на финансиране сега, изпълнява се на втори етап след закриване на 

Клетка 1) 

Система от канавки и шахти изпълнени по бермите е предназначена да уловя и недопуска 

повърхностните води до отпадъчното тяло, които в един по-късен период след извършване на 

биологичната рекултивация на клетката стават основни за отвеждане на падналите върху депото 

валежи.  
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Площадката на депото се намира във водосбора на р. Резовска, отстояща на 5-6 км. Реката е 

водоприемник II категория. В района няма хидрометрични станции и не се следи отточния режим. 

Отводняването на площадката става към основно дере, което е извън нея. В комплексното 

разрешително № 401-Н0-И0-А0/ 19.10.2010 г съгласно Условие 10.3.2.1. Дъждовни води от 

резервоара за атмосферни води да се заустват в сухо дере (ІІ категория), единствено при спазване 

изискванията, посочени в Таблица 10.3.2.1. 

 Оттокът по дерето зависи предимно от характера на валежите в района.  

 Да бъдат удовлетворени следните условия: 

 Условие 10.3.1. на комплексното разрешително: Дъждовните води от охранителните 

канали и охранителни канавки да се отвеждат единствено в резервоар за атмосферни води  

 Условие 10.3.3.1. на комплексното разрешително: Дъждовните води от резервоара за 

атмосферните води, зауствани с сухо дере (ІІ категория водоприемник), не трябва да нарушават 

неговата категория. 

 

Поддейност 03: Изграждане на ПЛОЩАДКОВА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

00.01: ОГРАДА 

Проектът предвижда площадката на депото да е оградена с ограда. В зоната на стопанския двор се 

изграждат два портала - портал с ширина 4.00 м с врата за пешеходци и портал с ширина 6.00 м. По 

трасето на оградата се изграждат два типа конструкции с постоянно стабилизирана на терена ограда.  

Участък 1 с дължина 936,80 м между точки т.42 и т.39 от надлъжния профил на стената. В този 

участък е избрана конструкция, състояща се от  метална мрежа окачена на тръбни метални стойки. 

Височината на оградата е 2000 мм. Мрежата се окачва на тръбни метални стойки. 

Участък 2 с дължина 105 м. – от т.39 до т.42. В участъка се изграждат два портала- портал с 4м. 

ширина  с врата за пешеходци  и портал с ширина 6м. Конструкцията на оградата в този участък е 

оградно пано окачено на метални стойки, замонолитени в бетонов фундамент. За да се предотврати 

достъп на повърхностни води в площадката, бетоновият фундамент се изгражда 0,30 м над терена.  

 

00.02: ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЪТ на площадката 

Пътят условно е разделен на две части: 

Нивелетата е направена за проектна скорост Vпр=30 км/час. Габаритът на пътя е Г-8 - две 

ленти за движение по 3,00 м и два банкета по 1,00 м и е постоянен по цялата дължина с изключение 

на зоната на стопанския двор, където е с бордюри.  

Настилка: 

- плътен асфалтобетон тип „А" -      4 см     Е1 = 1200 МРа 

- неплътен асфалтобетон /биндер/ -      6 см     Е2 =1000 МРа 

- трошен камък с непр. зърнометрия -    30 см     Е3 =  200 МРа 
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Евакуацията на повърхностните води е решено да се осъществи посредством облицовани 

отводнителни окопи и водостоци. Предвидени са два броя тръбни водостоци. 

Общата дължина на трасето е 491,11 метра. Клетка 3 за строителни отпадъци отпада от този 

инвестиционен проект и съответно пътната връзка към нея също отпада, което е отразено в 

преработената пътна част на работния проект. 

Между клетката за депониране на неопасни отпадъци и гаражната клетка за булдозера е предвиден 

експлоатационен път с макадамова настилка, подходящ за преминаване на верижни машини (в случая 

булдозер). 

 

 00.03: ПЛОЩАДКОВИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ 

Площадковите ел. мрежи включват районното осветление и площадковата кабелна мрежа, БКТП и 

авариен дизел агрегат. Предвижда се направата на районно осветление за осветяване на пътищата, 

подходите към сградите и откритите площи за паркиране. То ще се осъществи посредством 

осветителни тела с НЛВН 70W, монтирани на стоманено тръбни стълбове с височина 9 м, като 1 м от 

стълба ще бъде замонолитена в бетонов фундамент. Поради големите разстояния захранването на 

районното осветление ще се изпълни трифазно. 

На всеки стълб ще се монтира по една разклонителна кутия К2, в която ще има клеморед и 

предпазител със стопяема вложка. 

Захранващите кабели на районното осветление ще бъдат положени в изкоп по подходящи трасета 

покрай пътищата.  

При пресичане на пътищата, захранващите кабели ще бъдат изтеглени в стоманени тръби. 

За захранване на районното осветление в предверието на административната сграда ще се монтира 

едно табло районно осветление (ТРО). В него е предвидена необходима пускова и предпазна 

апаратура. На фасадата на таблото ще бъде монтиран един ключ за избор на режим, като 

управлението на осветлението ще може да се осъществява в три режима: ръчно - от кнопки, 

монтирани на фасада на таблото; автоматично от часовник; и автоматично от фотоклетка. 

Стълбовете за осветление и осветителните тела ще бъдат заземени.  

 

 ПОДДЕЙНОСТ: СМР за Обект: ДОВЕЖДАЩ ПЪТ ДО ПЛОЩАДКАТА (с дължина 

1177,31 м.) 

Движението на сметосъбиращите коли ще бъде от посока М. Търново (от пътна отбивка път Малко 

Търново - Царево). Връзката с път ІІ-99 е едностранна. 

Основния габарит на пътната връзка е: 

- Лента за движение – 1 лента х 3,50 м 

- Стабилизирани банкети 2 х 1,25 м 

 

Конструкцията на новата асфалтова настилка е избрана тип "А" за категория на движението "леко". 

Плътен асфалтобетон тип А МІІ - 4см, Е=1200МРа  
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Неплътен асфалтобетон МІІ - 5см., Е=1000МРа  

Несортиран трошен камък 0/40 - 45см., Е=250МРа 

Височина на конструкцията: 54см. 

 

Отводняването на пътното платно е повърхностно чрез подходящо дадени наклони. Предвидени са 

отводнителни канавки и тръбни водостоци за отвеждане на повърхностните води. 

 

ПОДДЕЙНОСТ СМР за Обект:  ДОВЕЖДАЩ ЕЛЕКТРОПРОВОД 20 КV  с дължина 

4 138 м. 

Предвижда се доставка и полагане на кабели 20кV, тип NA2XS(F)2Y 3x1x185мм
2
 от ЖР стълб № 28 

на ВЛ 20кV "Пенгьово” до РУ 20кV на БКТП „Нов” в имота на потребителя. Кабелът ще бъде 

прокаран подземно в изкоп 0,4/1,1 м успоредно на довеждащия път, който е с дължина 1177,31 м.). 

 

С Комплексно разрешително №403-Н0-И0-А0-2010 (актуализирано 403-Н0-И0-А1-2012) е 

определен масимален капацитет на депото 80 000 тона и максимален дневен капацитет 12.8 т/24 

часа. 

 

По-долу са изведени целите, които ще бъдат постигнати към 2015 г. с предлаганите проектни 

решения за регионалната система за управление на отпадъците в регион Малко Търново: 

- Събиране и третиране на 1 138 тона/год. (100%) 

- Рециклирани –  67 тона /год (от четирите целеви фракции и дървесина) 

- Биотермично третирани –125 тона/год. 

- Постигната степен на рециклиране и оползотворяване – 16.87%  

- Дял на рециклираните материали за различните целеви фракции и източници спрямо количеството 

на образуваните отпадъци за всяка една фракция: 

 - хартия и картон  20.00% 

 - пластмаса    22.23% 

 - стъкло   25.61% 

 - метали  25.34% 

 

2.3. Цели и задачи на проекта 

Регион Малко Търново е един от 23-те приоритетни района, в които предстои да се изградят 

депа за обезвреждане на битови отпадъци, в изпълнение на Националната програма за управление на 

дейностите по отпадъците за периода 2009-2013  

Основна цел: Да се създаде устойчива система за обезвреждане на отпадъци  
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Конкретни цели:  

A) Да се гарантира екологично устойчиво управление на отпадъците в региона; 

Б) Да се осигури възможност за третиране и рециклиране/оползотворяване на отпадъците на 

регионалното депо, в съответствие с регионалните цели; 

В) Да се подобрят показателите на компонентите на околната среда; 

Г) Да се изгради социално поносимо за населението регионално съоръжение за обезвреждане 

на битови отпадъци с достатъчен капацитет за нуждите на региона; 

Проектът съответства на Общински план за развитие на община Малко Търново 2007-2013 г.  

2.4. Необходимост от проекта 

Проектът е необходим, за да се изпълнят законовите ангажименти по отношение на опазване 

на околната среда, в частност недопускане на замърсяване на околната среда от отпадъци. 

2.5. Анализ на търсенето 

Разчетите за количествата отпадъци са правени като се отчитат: 

 демографските и миграционни тенденции,  

 тенденциите по отношение на генерирането на отпадъците, в т.ч. от нарастващия 

туристически поток, 

 изпълнението на регионалните цели за намаляване количествата отпадъци за депониране и за 

оползотворяване на отпадъци, 

 определяне на количествата отпадъци за депониране. 

2.6. Налична инфраструктура 

Съществуваща система за сметосъбиране 

Дейността по събиране, извозване, съхранение и обезвреждане на битовите и строителни 

отпадъци в община Малко Търново се осъществява от Общинско предприятие БКС по чл. 52 от 

Закона за общинската собственост. Сметосъбирането на отпадъците се осъществява със следните 

специализирани автомобили: 

- контейнеровоз ГАЗ 53А – за контейнери от 4 м
3
 – 2 бр.; 

- сметовозна кола „Шкода-Европа” – за кофи „Мева” – 1 бр.; 

- булдозер – 2бр. 

Битовите отпадъци  се събират в контейнери с обем 4 м
3
 и в кофи за смет тип “Мева” с обем 

0,11 м
3
. В град Малко Търново отпадъците се извозват съгласно график – един път седмично, а в 

селата от общината – един път на 14 дни. След осъщественото засилено строителство на къщи за 

отдих и туристически комплекси в региона, все по-често се налага извозването на отпадъците да бъде 

извършвано на по-чести интервали. 

 

 



                                

 

 

 

 

   
 

 

 

 

                           

           
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

№BG161PO005/10/2.10/06/21 

 

Европейски съюз 

Кохезионен фонд 

Проект № DIR510211621-6-50   

"Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Малко Търново" 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Малко Търново носи цялата отговорност за съдържанието на 

документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  

официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, 
представлявано от Министерството на околната среда и водите. 

 

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез 

оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 

Брой на съдовете по видове и населени места и райони и месечна честота на извозване 

на отпадъците (към март 2012 г.)  

НАСЕЛЕНО 

МЯСТО 

БРОЙ 

КОНТЕЙНЕРИ С 

ОБЕМ 4 М
3
 

БРОЙ КОФИ ЗА 

СМЕТ ТИП “МЕВА” 

С ОБЕМ 0,11 М
3
 

ЧЕСТОТА 

НА ИЗВОЗВАНЕ ЗА 

МЕСЕЦ 

гр. Малко Търново 45 800 4 

с. 

Граматиково 
13 100 2 

с. Звездец 10 80 2 

с. Забърно 5 0 2 

с. Бръшлян 4 0 2 

с. Визица 4 0 2 

с. Стоилово 4 0 2 

с. Калово 4 0 2 

с. Бяла вода 4 0 2 

с. Близнак 4 0 2 

с. Евренозово 4 0 2 

с. Младежко 4 0 2 

с. Сливарово 4 0 2 

 

Прието е решение на Общинския съвет през 2012 г. да се закупят един сметоизвозващ камион 

(комбиниран – за контейнери Бобър и Мева – втора употреба) и контейнери Бобър, като за тази цел са 

предвидени средства в план-сметката за ТБО.  

Рециклиране/оползотворяване 

На територията на общината няма разположени изкупни площадки на лицензирани фирми за 

изкупуване на вторични суровини и система за организирано събиране на отпадъци от опаковки. 

На територията на общината има отредена площадка за събиране на черни и цветни метали. 

Фирмите, осъществяващи дейности по изкупуване на черни и цветни метали, са “НЮСТРОЙ” ЕООД, 

и “Феникс Инвест” ООД. 

Депониране 

Битовите отпадъци се депонират на три отредени депа за битови отпадъци, намиращи се в 

землищата на гр. Малко Търново, с. Граматиково и с. Звездец. 

Действащото в момента депо на  гр. Малко Търново се намира на 2 км от града в месността 

«Сушица». Това е старо депо от 1988 г. Проектният му капацитет е 90 000 куб. м. Към 31.12.2007 г. 

остатъчния му обем е 27 344 куб. м. или 6 836 т. отпадъци. Депото е отредено неконтролирано. Има 
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утвърден от РИОСВ – гр.Бургас план да привеждане в съответствие с изискванията на Наредба №8 

от 24.08.2004г. за условията и изисквания за изграждане и експлоатация на депо и други съоръжения 

и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

Второто депо се намира на 1 км от с. Граматиково в м. «Боже име». Проектният му 

капацитет е 40 000 куб.м. Към 31.12.2007 г. остатъчният му обем е 6 412 куб.м. или 1 603 т. отпадъци. 

Депото е отредено през 1988 г. като неконтролирано. Има утвърден от РИОСВ – гр.Бургас план да 

превеждане в съответствие с изискванията на Наредба №8 от 24.08.2004г. за условията и изисквания 

за изграждане и експлоатация на депо и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци. 

Третото депо е на с. Звездец. Намира се на 1 км от с. Звездец, в м. «Остра чука» има 30 000 

куб.м проектен обем, към 31.12.2007 г. има остатъчен обем 8 884 куб.м., или 2 221т. отпадъци, също 

попада във вида отредено неконтролирано. Периодично се извършва пробутване и запръстяване с 

булдозер. Има утвърден от РИОСВ – гр.Бургас план да превеждане в съответствие с изискванията на 

Наредба №8 от 24.08.2004г. за условията и изисквания за изграждане и експлоатация на депо и 

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 

Опасни и други специфични отпадъци от бита 

В общината няма системи за събиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата, 

като батерии, луминесцентни лампи и др. Има отредени за целта пунктове, които не са оборудвани. 

На територията на общината няма лицензирани фирми за събиране на излезли от употреба МПС, 

автомобилни гуми, акумулатори и отработени моторни масла. 

Батерии и акумулатори. С Решение № 191/17.05.2001 г. на Общински съвет - Малко Търново 

е определена площадка, находяща се в двора на Общинско предприятие "БКС"  гр. Малко 

Търново, за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори. 

Отработени масла. С Решение № 192/ 17.05.2001 г. на общински съвет - Малко Търново са 

определени места за смяна на отработените моторни масла. 

Излезли от употреба МПС. На територията на община Малко Търново няма обособена 

площадка за временно съхраняване на ИУМПС и центрове за разкомплектоване на ИУМПС. 

Предстои определянето на общинска площадка за събиране и временно съхраняване на ИУМПС 

с Решение на Общински съвет. 

Строителни отпадъци  

Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност не се отделят регулярно и няма 

конкретни данни за количествата и състава им. Няма практика за разделянето и сортирането на 

строителните отпадъци и обикновено те се третират съвместно  с битовите отпадъци или се използват 

за запълване на негативни земни форми, получени в следствие на антропогенна дейност – добиване 

на невъзстановими природни ресурси. 

2.7. Роля на проекта 

Проектът ще осигури третиране, рециклиране/оползотворяване на образуваните на 

територията на община Малко Търново отпадъци и екологосъобразното им депониране. 
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Създаването и постоянното усъвършенстване на Регионалната система за управление на 

отпадъците в регион Малко Търново е в пълно съответствие с основните европейски и национални 

политики по Околна среда, определени в основните нормативни актове и документи в сектор 

„Управление на отпадъците”. 

С проекта се предвиждат: 

- Геоложка бариера (долен изолационен екран от уплътнен глинен слой и полиетиленово фолио), 

която предпазва от замърсяване на почвите и подземните води. 

- Системата за улавяне, отвеждане и третиране на инфилтрата (геоложка бариера, дренажна мрежа) 

предотвратява замърсяването на подпочвените и повърхностни води и почвите. 

- Системата за събиране и обезвреждане на биогаза намалява емисиите на парникови газове, вредното 

му влияние върху флората и фауната и предотвратява инциденти от избухване и самовзривяване в 

тялото на депото. 

Техническите мерки в предвижданата инвестиция осигуряват спазването на принципа за 

предприемане на превантивни действия в посока на трайно и постоянно подобряване на околната 

среда чрез изпълнение на собствен мониторинг на компонентите на околната среда както по време на 

експлоатацията, така и в след-експлоатационния период от минимум 30 г.  

Освен това при изпълнението на проекта се очакват и следните ползи по отношение на 

опазването на околната среда: 

-Спазване на европейските политики за ООС, в т.ч. и по изменение на климата; 

-Спиране на загубата на биологично разнообразие; 

-Опазване и съхранение на природните ресурси; 

-Увеличаване на броя на населението обхванато от интегрирани системи за управление на 

отпадъците в т.ч.: 

- Получаване на качествена и адекватна услуга на жителите на целия регион 

- Позволява регламентираното закриване и рекултивация на съществуващите депа. 

- Намаляване на количеството отпадъци при източника – разделно събиране на 

„зелени”отпадъци. 

- Мерки за публичност и информираност, които да повишат знанията и мотивацията на 

населението за намаляване на отделянето на отпадъците, както и разделното им събиране. 

Постепенното навлизане на подхода за разделно събиране изисква време и възпитание, преди 

да даде основен и значим ефект. Цялостната организация на дейностите по отпадъците предвижда и 

организираното разделно събиране на отпадъците, в т.ч. и  масово разпространени отпадъци и опасни 

отпадъци от бита. Общинската администрация ще обърне особено внимание на развитието на 

системите за разделно събиране при източника и въвеждането на системи за постигане на 

стойностите на определените индикатори. Ще се наблегне на информиране и обучаване на 

населението да отделя ‘мокрия’ от ‘сухия’ отпадък. 

 

3. ГЕОГРАФСКА ОБЛАСТ, ОБХВАНАТА ОТ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Община Малко Търново, гр. Малко Търново, местност „Мечкобиево”. 
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4. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ДОКУМЕНТИ 

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да 

съблюдава спазването на изискванията на: 

 Българското законодателство и в частност на:  

- Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане; 

- Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане; 

- Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане; 

- Законодателството в сектор „околна среда” 

- Законът за опазване на околната среда 

- Законът за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на 

опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, заедно със съответните подзаконовите нормативни 

актове 

- Цялата нормативната уредба, свързана с  управление на отпадъците, вкл. и Националната 

програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО)  

- Българските, европейските и международните норми и стандарти, свързани с  управление на 

отпадъците; 

- документите по ОПОС и ДБФП 

 

5. ЦЕЛ НА ДОГОВОРА С ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Основна цел на договора е упражняване на авторски надзор по всички части по време на 

строителството на обект: СМР по проект „Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Малко Търново" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 

2007-2013 г.", в съответствие с действащите нормативни документи за строителство в Република 

България 

 

6. РЕЗУЛТАТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОСТИГНАТИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Очакваните резултати от изпълнението на договора са: извършване на качествен авторски 

надзор по всички части, изготвяне на необходимите документи за доказване извършването на 

строително - монтажните дейности, съставяне на констативен акт за съответствие на СМР с 

инвестиционните проекти, мониторинг по изпълнението на СМР, участие в приемателни комисии на 

обектите за ипълнение на строителните работи съобразно одобрените проекти; 
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7. КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ЧРЕЗ 

НЕГОВИЯ ЕКИП ОТ КВАЛИФИЦИРАНИ ЛИЦА 

 - Изпълнителят на настоящата поръчка ще осъществява функциите на Проектант по Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), който ще извършва авторски надзор по време на строителството, 

включително изготвяне на екзекутиви, по всички части на инвестиционния проект:  

 част „Архитектура 

  част „Конструктивна” 

 част „Електро” 

 част „ВиК” – дренажна система и отводняване 

 част „Геодезия” – пътна и вертикална планировка 

 част „Ландшафтна архитектура” 

 част „ОВК” – обхваща енергийна ефективност, система за биогаз 

 част „Технологична” – обхваща План за мотиторинг, Технология на натрупване на 

ТБО, Машинно-технологична 

- Участие в съставяне и подписване на актове и протоколи по време на строителството, както 

и участие в приемателни комисии на обекта, предмет на договора; 

- Незабавно изготвяне на Доклад за нередности до Възложителя при констатиране в процеса 

на изпълнение на задълженията на нередности и неспазване на правилата за разходване на средства 

по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г. ".  

- При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят 

следва да съблюдава спазването на изискванията на Българското законодателство и в частност  

Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, 

българските, европейските и международните норми и стандарти, свързани с проектирането на 

обектите.  

- Изпълнителят е длъжен да осъществява авторски надзор върху всички части на 

инвестиционния проект, изработени от самия него. При необходимост и/или изрично писмено искане 

от страна на Възложителя или негов представител, Изпълнителят е длъжен да оказва техническа 

помощ в срок до 48 часа след получаване на писменото искане. При покана от страна на 

Възложителя, Изпълнителят се задължава да участвува в съвещания, свързани с изграждането на 

обекта/ите, при условие, че е уведомен писмено, по факс или електронна поща 24 часа преди 

определената дата. Изпълнителят се задължава да участва в съставяне и подписване на актове и 

протоколи по време на строителството на обектите при покана от страна на Възложителя, при 

условие, че е уведомен писмено, по факс или електронна поща 24 часа преди определената дата. 

- Изпълнителят е длъжен да участва в приемателни комисии на обектите при покана от страна 

на Възложителя, при условие, че е уведомен писмено, по факс или електронна поща 24 часа преди 

определената дата. Изпълнителят е длъжен незабавно да изготви Доклад за нередности до 

Възложителя при констатиране в процеса на изпълнение на задълженията по договора за авторски 

надзор  на нередности и неспазване на правилата за разходване на средства по Оперативна програма 

"Околна среда" 2007 - 2013 г.  
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- На основание чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията при изпълнение на СМР 

по проекта е необходимо упражняване на авторски надзор. Предвид разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и 

ал. 3 от ЗУТ авторския надзор се упражнява от проектанта, като предписанията на проектанта, 

свързани с авторското му право, за точното изпълнение на инвестиционния проект се вписват в 

заповедната книга са задължителни за останалите участници в строителството. 

- Участникът в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка предлага в 

Офертата си списък на експертите, които ще извършат авторски надзор по съответните части на 

инвестиционния проект. Към Списъка участникът прилага и доказателства за пълна проектантска 

правоспособност на експертите, посочени в него. 

 

Предвид изискванията на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен 

между Община Малко Търново и МОСВ, за възлагане изпълнението на дейностите по същия 

договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен: 

- да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени 

в Насоки за осъществяване мерките за информация и публичност. 

- да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити, като предостави на 

служителите или представителите на Възложителя, Договарящия орган, Управляващия орган, 

Сертифициращия орган по Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 г..”, националните 

одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската 

сметна палата, както и на външни одитори, извършващи проверки, достъп до местата, където се 

осъществява договорът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до 

всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на договора, както и 

да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът, предоставен на служителите или 

представителите на Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган по Оперативна 

програма “Околна среда” 2007-2013 г.”, националните одитиращи органи, Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори, 

извършващи проверки, трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-

правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са 

картотекирани по начин, който улеснява проверката, а Изпълнителят следва да уведоми 

Договарящия орган за точното им местонахождение. 

-  да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в Докладите за проверки на място; 

- да докладва за възникнали нередности; 

- да възстанови сумите по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно 

получени средства; 

- да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за 

предприетите мерки за тяхното разрешаване; 

- задължение да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и 

националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ; 

- да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта. 
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8. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на съставяне на Протокол обр.2а 

за откриване на строителната площадка и е с продължителност до издаване на разрешение за 

ползване на строежа, но не по-късно от 28.02.2015 г. 

 

 

 

 

9. ДОКЛАДВАНЕ 

Отчитането на работата на изпълнителя се извършва чрез изготвяне и представяне на месечни 

доклади за извършената дейност. 

 
10. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

За приемане на извършената работа и установяване на действително вложеното време, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ попълва при всяко посещение на обекта Протокол за установяване на извършения 

авторски надзор (Приложение 1), в който задължително нанася времето (по часове) на своя престой. 

Във времето за осъществяване на авторски надзор се включва и времето за пътуване до обекта. 

Протоколът по ал. 1 се изготвя в 2 (два) екземпля.ра и задължително се подписва при всяко 

посещение на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (или негов представител), от строителния надзор и от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Окончателното приемане на изпълнението на договора се извършва с подписване на 

двустранен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за окончателно извършена работа, 

без забележки, по авторски надзор. 

 

11. НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Възложителят предоставя на изпълнителя всички документи, данни и информация, 

необходими за изпълнението на дейностите, съгласно настоящата техническа спецификация. 

 

12. МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да съблюдава изискванията за 

информация и публичност, приложими за проекти съ-финансирани от структурните фондове и 

кохезионния фонд на Европейския съюз и в частност за проекти, съ-финансирани от оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.”.  

При изпълнение на конкретните мерки за информираност и публичност следва да се 

съблюдават Насоките за информация и публичност при изпълнение на проекти, финансирани 

от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” - Приложение  към настоящата  Техническа 

спецификация. 

След сключване на договора за обществена поръчка възложителят предоставя указания към 

изпълнителя във връзка с изпълнение на мерките за информация и публичност.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Насоки за информация и публичност при изпълнение на проекти, финансирани от ОП „Околна 

среда 2007 – 2013 г.” 
 

 


