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“Проектът се финансира от Европейски фонд за регионално развитие на ЕС и Кохезионния фонд, както и 
от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013” 

 

 

DIR-5112122-13-81 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 
регион Добрич" 

                                Договор за безвъзмездна помощ DIR- 5112122-C011 от 14.12.2012 г. 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
Наименование на 
поръчката:  

Изпълнение на строителен надзор за строителство на регионално 
депо Стожер по FIDIC като част от проект No DIR-5112122-13-81 
" Изграждане на регионална система за управление на отпадъците 
в регион Добрич", финанасиран по Опертативна програма "Околна 

среда 2007 - 2013г." 
                  

 
Този документ е създаден в изпълнение на DIR-5112122-13-81 "Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Добрич", Договор за безвъзмездна помощ 
DIR- 5112122-C011 от 14.12.2012 г., финансиран от Европейски фонд за регионално развитие 
и Кохезионния фонд на Европейския съюз и правителството на Р.България чрез Оперативна 
програма Околна среда 2007 – 2013. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 
носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюзи правителството на 
Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите. 
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  Европейски фонд за регионално развитие 
          Кохезионен фонд 
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1. ОБЩО  

 
      1.1 ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

 
Община Добрич  
България 
гр.Добрич 
ул.”БЪЛГАРИЯ” №12” 
 
1.2. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА  
 

Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на Закона за обществените поръчки 
във връзка с възлагането на дейност, предвидена в проект DIR-5112122-13-81 „Изграждане 
на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич” , договор за 
безвъзмездна помощ № DIR-5112122-C011, финансиран от Европейски фонд за регионално 
развитие на Европейския съюз и правителството на Р. България чрез Оперативна 
програма Околна среда 2007 – 2013. 
 
Финансовият инструмент Европейски фонд за регионално развитие е създаден с Регламент на 
Съвета на ЕС № 1080/2006 от 05.07.2006 г. и отменя Регламент на Съвета № 1783/99.  
 

Европейски фонд за регионално развитие подпомага дейности в сферата на околната среда, 
залегнали в приоритетите на политиката на ЕС в тази област.    
  

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” е разработена по Националната 
стратегическа референтна рамка на Република България за програмния период 2007-2013. На 
база на анализите на текущото състояние, тя залага приоритети в сферата на околната среда, 
които да бъдат финансирани. Чрез подобрение на базисната екологична инфраструктура 
оперативната програма ще допринесе за достигане на стратегическата визия за България, а 
именно: до 2015 г. България да се превърне в динамична, конкурентноспособна и достъпна 
страна членка на ЕС с високо качество на живот, доходи и социална чувствителност. 
 

Оперативната програма „Околна среда 2007-2013”  се базира на целите и приоритетите на 
политиката на ЕС в сферата на околната среда и отразява ангажиментите, поети от 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" на Министерство на околната среда и водите. 
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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 2007-2013".  
 

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 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” на 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 извършва основно следното: 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 е Междинното звено.   
 
Бенефициентът Община Добрич е член на Сдружение ”Управление на отпадъците – Регион 
Добрич”. Водеща община, която отговаря за подготовката и управлението на проект  
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич” е 
община Добрич.  
 
1.3. КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА 
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ДОБРИЧ” 
 

Реализацията на проекта ще доведе до изграждане на ефективен регионален модел за 
управление на отпадъците в регион Добрич, осигуряващ екологосъобразното обезвреждане на 
количеството ОТПАДЪЦИ, генерирани в региона, и съответно до подобряване управлението 
на отпадъците в общините Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добричка, Каварна, Крушари, 
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Никола Козлево, Тервел и Шабла в съответствие с йерархията за управление на отпадъците за 
всички жители в региона. 
Конкретни цели:  

A) Да се гарантира екологично устойчиво депониране в региона; 
B) Да се предотврати риска за околната среда от общинските стари сметища в региона (8 

площадки); 

C) Да се осигури възможност за третиране на отпадъците на регионалното депо;  

D) Да се облекчи транспорта на далечни разстояния и предостави възможност за 
икономически достъпно обезвреждане на отпадъци за отдалечените общини.. 

Проектът ползва като база актуализираните общинските програми за управление на 
отпадъците, които включват навременни мерки за: 

• Покриване на цялата територия с услугата сметосъбиране и извозване; 
• Оптимизиране на системите за управление на отпадъците, ориентирано към 

обезвреждане на регионалното депо; 

• Създаване на системи за разделно събиране/съхранение/третиране на специфични 
отпадъци в общините. 

Обхват на проекта: 
Проектът „Регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“ включва 
изграждане на: 
А) Регионално депо за неопасни отпадъци, разположено в землището на с. Стожер: 

• усвояване на основна площадка за всички предвидени клетки и съоръжения; 

• изграждане на първа клетка на площ от 30 030 м2, с обем 240 000 м3 и капацитет за 
депониране на 240 000 тона отпадъци;  

• изграждане на площадкова инфраструктура и оборудване; 
• изграждане на собствен водоизточник; 

• изграждане на инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет 41 
200  т/год., 

• изграждане на съоръжение за компостиране с капацитет до 15 000 т/год., 

• изграждане на съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с 
капацитет до 70 т/час, 15 000 т/год; 

• изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци. 

Б) Довеждаща инфраструктура до РД Стожер (в т.ч. довеждащ път, външно кабелно трасе и 
бариера); 
В) Изграждане на Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Балчик включваща: 
усвояване на площадка за всички предвидени съоръжения; 

• изграждане на инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет до 
11 000 т/год. и компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо с 
претоварващ и транспортен капацитет 1500 тона на месец (приета е по-висока 
стойност, която се отнася за ваканционните месеци), 7 000 тона годишно; 
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• изграждане на съоръжение за компостиране на зелени отпадъци с капацитет до 1 647 
т/год.; 

• доставка на техника за обслужване на площадката и за транспорт на дълги разстояния,  

• изграждане на площадкова инфраструктура и оборудване 
• довеждаща инфраструктура до ПСО Балчик (в т.ч. външно кабелно трасе, довеждащ 

водопровод и отвеждаща дъждовна канализация). 

Г) Изграждане на Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Тервел, включваща: 
• усвояване на площадка; 
• съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо с 

претоварващ и транспортен капацитет 400 т/месец (4 521 тона/годишно), 

• доставка на техника за обслужване на площадката и за транспорт на дълги разстояния,  

• изграждане на площадкова инфраструктура и оборудване; 
• довеждаща инфраструктура до ПСО Тервел (в т.ч. довеждащ път, захранващ 

електропровод и довеждащ водопровод). 

Концепцията за техническото решение в рамките на настоящия проект има ключова роля, 
определяща цялостния облик на новоизгражданата интегрирана регионална система за 
управление на отпадъците. При нейното определяне са търсени решения за дълготрайно и 
устойчиво третиране на отпадъците в съответствие със следните аспекти: 

- ефективност на въведената регионална система за управление на отпадъците;  
- най-добрите налични техники; 
- финансовата обезпеченост; 
- екологосъобразните практики по управление на отпадъците; 
- социалното и демографско развитие.  

Приоритетността на проекта се определя от: изискванията и крайните срокове за 
изпълнение на Директива 1999/31/ЕО относно депониране на отпадъците; изискванията на 
Рамковата Директива за отпадъците (2008/98/ЕО); стратегическите приоритети в 
управлението на отпадъците, залегнали в НПУДО и др.  
 
Изпълнението на проекта предвижда следните обществени поръчки: 
 
1. Договор за строителство по договорните условия на FIDIC червена книга 
2. Договор за доставка на машини и оборудване 
3. Договори за услуги: 

• договор за строителен надзор, в съответствие с договорните условия на FIDIC Червена 
Книга в рамките на проекта; 

• договор за авторски надзор; 
• договор за изпълнение на мерки по публичност и визуализация на проекта; 
• договор за одит на проекта;  
• договор за техническа помощ.  

        
Цели, задачи, резултати на проекта   
Обхватът на проекта е определен с оглед:  

• покриване на минималните изисквания на Директива 1999/31/ЕО, относно 
депонирането на отпадъците и  
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• принос към създаването на устойчиви и ефективни системи за управление на 
отпадъците на регионален принцип. Операцията ще доведе до изграждане на 
ефективен регионален модел за управление на отпадъците в регион Добрич, 
осигуряващ екологосъобразното обезвреждане на количеството ОТПАДЪЦИ, 
генерирани в региона, и съответно до подобряване управлението на отпадъците в 
общините Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добричка, Каварна, Крушари, 
Никола Козлево, Тервел и Шабла в съответствие с йерархията за управление на 
отпадъците за всички жители в региона. 

В допълнение, проектът прилага интегрирания подход при решаването на проблемите в 
управлението на отпадъците в целевия регион съобразно йерархията за управление на 
отпадъците. В резултат на това той допринася за: 

• намаляване на количеството отпадъци предназначени за депониране, чрез изграждане 
на поносими съоръжения за обезвреждане на биоразградимите отпадъци. От друга 
страна, интервенцията се основава на йерархията за управление на отпадъците: 
предотвратяване (нови за региона мерки насочени към подобряване на 
организацията по разделяне, събиране и транспортиране на отпадъците, прилагане на 
принципа „замърсителят плаща” и др.), оползотворяване (мерки за насърчаване на 
домашното компостиране и оползотворяване на рециклируемите отпадъци), и 
окончателно обезвреждане (изграждане на регионално депо, съответстващо на 
нормативите). Избраното технологично решение отчита особеностите на целевия 
регион и социалната поносимост на инвестицията.  

 
За осигуряване нормална експлоатация на бъдещото Регионално депо (или на т.н. бъдеща 
Регионална система за управление на отпадъците образувани от Регион Добрич /в  изпълнение 
на изискванията на: Наредба №7/2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят 
площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци” (ДВ, бр.81 от 2004г.) 
и Наредба №8/2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и 
на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци”  (ДВ, 
бр.83 от 2004 г., доп.бр.87/30.10.2007г.)/ - е планирано изграждане на редица сгради, 
съоръжения, мрежи и комуникации, чието местоположение е показано в приложеният към 
тръжната документация Работния проект, а като видове подобекти са указани в поместената 
по по-долу таблица:  
 

ЗОНА ОБЕКТ ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ (М2) 
A  Кантари, регистрация, охрана, дезинфекция 55 
 Административно-битова сграда с лаборатории 500 
B  Съоръжение за рециклиране на материали 2000 
C  Компостна площадка 5250 
 Площадка за доузряване на компоста 5545 
D  Склад за временно съхранение на опасни отпадъци 415 
E  Пункт за зареждане с гориво 90 
F  Резервоари с помпени станции 430 (150+280) 
G  Гаражи с автомивка и ремонтно-механична работилница 920 
H  Трансформаторен пост и авариен генератор за резервно 

захранване 
80 

I  Клетка за депониране 30030+18000+27000 
J  Локална ПСОВ 565 



 
Изпълнение на строителен надзор за строителство на регионално депо Стожер по 

FIDIC като част от проект No DIR-5112122-13-81 "Изграждане на регионална система 
за управление на отпадъците в регион Добрич", финанасиран по Опертативна програма 

" Околна среда 2007 - 2013г." 
 

Техническа спецификация   cтр. 8 от 60 

K  Площадка за раздробяване на строителни отпадъци 2400 
 

Крайната цел на обществената поръчка допринася за постигане на изискванията на 
Българското и Европейското законодателство в областта на околна среда и в областта на 
управление на отпадъците и е в съответствие със стратегическите цели на България за 
устойчиво развитие, и социално и икономическо сближаване.  
Изпълнението на проекта трябва да доведе до множество ползи за населението на Регион 
Добрич, свързани с подобряване на дейностите по управление на отпадъците на местно ниво и 
привеждането им в съответствие с Европейските изисквания за опазване на околната среда: 

• депониране на отпадъци след предварителното им третиране; 
• намаляване на количествата биоразградими отпадъци; 

• опазването и подобряването на състоянието на почвите и повишаване на процента 
органично вещество в тях; 

• опазването на качеството на повърхностните и подземните води; 

• намаляването на вредните емисии отделяни от депата; 
• повишаване на социално-икономическото развитие в региона.  

Строителните работи свързани с реконструкция и модернизация на Регионалното депо ще се 
изпълняват при тежки условия.  
Мястото за изпълнение на поръчката е ПИ №000056 в землището на с.Стожер, община 
Добричка. Площадката на депото, върху която се предвижда изпълнението на СМР, не е 
водоснабдена и електрифицирана. 
 

1.3.1. Местоположение на работата 
Мястото за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката е: ПИ №000056 в 
землището на с.Стожер, община Добричка. Имотът е с обща площ 217,862 дка (АОС № 
6028/02.03.2012г. на община Добричка). Площадката на бъдещото регионално депо Стожер е 
разположена на 2.5 км ЮЗ от с. Стожер, община Добричка на границата със землището на с. 
Крумово, община Аксаково, област Варненска. Отдалечена е от областния център – гр. 
Добрич на около 20 км. До площадката в момента може да се стигне само по черни полски 
пътища, успоредни на лесозащитните пояси. Те, заедно с прилежащата сервитутна ивица са 
широки 6 м.  
До площадката на депото ще се изгради отклонение - нов асфалтов път с дължина около 6 км, 
от републикански път II-29 Варна – Добрич.  

Координати на ъгловите точки на ПИ №000056 (в система WGS-84 и в система 1970 г. 
зона К-7) 

Точка № N E Х У 

1 43024`59,98685`` 27047`29,67408`` 4708838,53 9630054,40 

2 43025`07,56083`` 27047`31,51196`` 4709073,01 9630091,35 

3 43025`05,35856`` 27047`46,81740`` 4709011,53 9630436,88 

4 43025`02,74853`` 27047`49,89902`` 4708932,30 9630507,71 

5 43025`00,83410`` 27047`58,25004`` 4708876,77 9630696,66 

6 43024`56,12468`` 27047`58,35443`` 4708701,75 9630701,75 
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7 43024`59,39898`` 27047`48,46846`` 4708828,34 9630477,48 

8 43024`45,56125`` 27047`57,68446`` 4708405,27 9630692,83 

9 43024`42,37859`` 27047`55,71541`` 4708306,23 9630650,39 

10 43024`55,31850` ̀ 27047`40,36152` ̀ 4708699,00 9630297,50 

За площадката на Регионално депо с.Стожер са изготвени ПИП и Доклад за КОМПЛЕКСНИ 
ГЕОЛОЖКИ, ГЕОФИЗИЧНИ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОЖКИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ по проект „Изготвяне на мерки за управление на твърдите отпадъци в 
регионите Бургас, Добрич, Провадия” ИСПА EUROPEAID/117408/D/SV с изпълнител EPTISA 
Proyectos Internacionales, S.A., CES Gmbh. 

Инженерногеоложките условия на площадката са добри. Тя е разположена върху негативна 
релефна форма, създадена от преминаващите “основно” и “северно” дерета. Деретата са с 
коритовидно развитие. Доловете са всечени в карбонатните седименти на Одърската свита. В 
хипсометрично отношение денивелацията в релефа на района съставлява около 50 метра 
между 270 и 320 m н. в., а в рамките на площадката тя е 29 метра – между 273 и 306 метра 
надморска височина.  
 

1.3.2. Обхват на строително-монтажните работи, подлежащи на контрол и одобрение от 
страна на Инженера 

Обхватът на строително – монтажните работи, които ще се извършат в обхвата на договора за 
«Строителство на Клетка 1, производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжение за 
възстановяване на материали на РД с.Стожер по Договорните условия на FIDIC за 
строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена 
книга)» е посочен, но не се изчерпва напълно с приложения Работен проект “Регионално 
депо за отпадъци „Стожер”  и в прикрепената към него обща подробна количествена сметка 
в която са изброени отделните  видове и количества работи. 
 

Задължения на Изпълнителя на строително – монтажните работи: 

• изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на технологично 
оборудване, суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, 
необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации, 
планове за гарантиране на качеството, цялостният Работен проект и КС.  

• дейности по въвеждане на обектите в експлоатация; 

• отговорност през периода за съобщаване на дефекти – отстраняване на дефекти. 

Изпълнителят на строително – монтажните работи ще осъществява възложените му дейности 
съгласно изискванията на действащото Българско законодателство, както и общите и 
специфични договорни условия на FIDIC Червена книга за строителство на строителни и 
инженерни обекти, проектирани от Възложителя. 
 

1.3.3. Изисквания към изпълнение на строително - монтажните работи 
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В срок до 14 дни, от получаване на съобщение за датата на започване,  Изпълнителя на СМР 
представя РПОИС за съгласуване от Инженера. Изпълнението на строителството се провежда 
по съгласувания РПОИС.  

Изпълнението на СМР на всеки от подобектите да се предхожда от мобилизационен период 
или време за транспортиране на строителната механизация на обекта и ситуиране на фургони 
на подходящи места по трасето на дадения работен участък при необходимост.  
Необходимите за цялостното изграждане на строежите механизация, ръчни инструменти и 
помощни материали са задължение на Изпълнителя на СМР. 

Обезпечаването с материали на обекта започва веднага след подписване на Договора. 
Сроковете и количествата за доставка на необходимите материали се съгласуват с Инженера. 
При изпълнението на строежа следва стриктно да се спазват изискванията на ПИПСМР и 
всички действащи нормативи в Р. България имащи отношение към предмета на поръчката, 
както и изискванията и фирмените технологии на фирмите доставчици. 

Успоредно с извършване на СМР, Изпълнителя  на СМР следва да изготви съответните 
екзекутиви и цялата съпътстваща документация, необходима за въвеждане на обекта в 
експлоатация. 

Преди изготвяне на окончателната строителна програма за извършване на строително 
монтажни работи в границите на имота на депото, Изпълнителят на СМР  е необходимо да се 
съобрази с особеностите на терена и със спецификите на обекта предмет на поръчката, както и 
с местоположението на обекта, с довеждащите пътни комуникации към него и с 
разположението на отделните подобекти вътре в него, както и да съгласува намеренията си с 
Възложителя и Инженера.  
Изпълнителят на СМР е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на движение 
по време на изпълнение на строително-монтажните работи. 

Технология за изграждане на Клетка І. 
Тялото на депото е разположено в овражна форма (сухо дере). На площадката на депото няма 
плитки подпочвени води. 
Площта на Клетка І е 30 030 m2, а обемът й е 240 000 m3 (при уплътняване на отпадъците до 
1,0 т/м3 капацитетът на тази клетка е 240 000 тона). Обемът на отпадъците е изчислен по 
профилния метод с отчитане на загубите на обем от долен и горен екран и от ежедневно 
запръстяване. Площта на клетка І на депото след рекултивация (като проекция без отчитане на 
наклона на откосите) е 33 586 м2. Площта на купола на депото (с отчитане на наклона 5%) е 17 
444,5 м2. Площта на откосите на депото (с отчитане на наклона 1:3) е 16 141 м2.  

Конструкция на долния изолационен екран 

Установените въз основа на резултатите от доклада за ИГП проницаем пласт и слабо 
проницаем пласт имат коефициенти на филтрация по-големи от нормативно изискуемия за 
геоложка бариера (1.10-9 m/s) по чл. 26, ал. 2 на Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за 
изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за 
третиране на отпадъции и трябва да се вземат мерки за подобряване на 
водонепропускливостта на земната основа (съгл. чл. 26, ал. 3 „Когато избраният терен не 
отговаря на изискванията по ал. 2, отреждането му за площадка за депо според други 
съществени критерии се допуска, при условие че се предвидят съответни технически 
мероприятия за осигуряване на необходимата защита на почвата, подземните и 
повърхностните води). Защитата на почвата, подземните и повърхностните води се постига 
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чрез комбинираното действие на геоложката основа и долния изолиращ екран по време на 
експлоатацията на депото. 

Прието и следното конструктивно решение: 
Табл. 2.3.1-1. Общ профил на системата в състава на долния изолационен екран на 
депото 

Слой Мощност 
(m) 

 Площен дренаж  0.5 
 Геотекстил  0.005 
 Геомембрана  0.002 
 Минерален екран 0.5 

 
Подготвителни изкопни работи 
 
Предварително се оформят дъното и откосите на клетка І. Изкопните работи обхващат както 
земни, така и скални почви. Изкопите в земни почви се изпълняват с багери с хидравлична 
лопата. Изкопите в скални почви е целесъобразно да се извършат по безвзривен метод. Той е 
подходящ за изветрели скали с якост на едноосен натиск до 30 ÷ 40 МРа. Технологиите на 
работа са: 

- нарязване на скалния масив с рипер (нож) на булдозер (използва се при по-меки и 
напукани или слоести скали). Рязането се извършва чрез ходовото движение на 
машината. Дълбочината на проникване на рипера се регулира в зависимост от 
якостта на скалите. Работи се по наклона (от бордовете към талвега на депото). 
Реже се (набраздява се) през 1,0 ÷ 1,5 м, след което нарязаният разбухнал материал 
се избутва с греблото на булдозера; 

- фрезоване със специални машини на принципа на въртящ се барабан със „зъби” 
(получават се много добри геометрични размери без да се нарушават скатовете); 

Добитият при изкопите скален материал се използва за изграждане на преградната дига в 
долния край на клетка І на депото и за обходния път. 
 
Минерален екран (минерален запечатващ пласт) 

 
Минералният (глинен) екран се изгражда от естествени глинести материали, отговарящи на 
нормативните изисквания (защита, еквивалентна на пласт с дебелина 1 м и коефициент на 
филтрация К ≤ 1.10-9 м/с.. Желателно е те да бъдат от групата на смектитите: Монтморилонит, 
Баиделит. Дебелината на минералния екран е 0.5 м. Той се полага върху предварително 
подготвената повърхност на геоложката основа. В случай на необходимост (неравна скална 
основа) се допуска изпълнение на подложен пласт.   
Валирането се извършва при застъпване на следите 10 – 15 cm. При уплътняване на пластове, 
всеки следващ ход на уплътняващата машина започва след изпълнение на предшестващия ход 
на цялата уплътнявана повърхност. Уплътняването следва да се извърши до достигане на 
плътност  
 

ρn = Dpr. ρd,s 
 
където ρn – плътност на пласта; Dpr – коефициент на уплътняване ≥ 0,95;  ρd,s – стандартната 
плътност, определена лабораторно по БДС 3214, БДС 17146 или друг еквивалентен метод. 
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По откосите минералният екран се изпълнява на пластове с дебелина по 1,0 м. Всеки пласт се 
изпълнява от отделни самостоятелно уплътнени чрез трамбоване слоеве с дебелина 20 см. 
При полагане на минералния запечатващ пласт се извършва текущо наблюдение и контрол на 
технологията на полагане, коефициента на уплътняване и качеството на влаганите материали. 
 
Геомембрана 
 
Изолационната геомембрана заедно с минералния екран предпазва земната основа от 
инфилтрата от отпадъчното тяло на депото. 
Тя трябва да е произведена от първичен синтетичен материал (полиетилен с висока плътност 
или друг материал, сертифициран за изграждане на изолационни геомембрани) с дебелина 
минимум 2,0 mm; ширина на ивиците (ролките) - минимум 5,0 m, както и да е устойчива на 
опън, пробождане, напукване, замръзване, на химическо въздействие от инфилтрата, на 
микроорганизми, да има здравина срещу проникване на корени и на гризачи. Особено важно 
е да е устойчива на ултравиолетовите лъчи и на стареене при атмосферни условия. 
Желателно е да е със структурирана (грапава) повърхност.  
Полага се на ивици със застъпване. Отделните ивици се свързват чрез шевове (заваряване) 
като се спазват указанията на производителя. В зоната на стръмните откоси геомембраната 
се полага чрез закотвяне на горния й край в земната основа и препокриване, както е показано 
на чертежите. 
Изпълнителят на полагането на мембраната трябва да изготви план на полагането, указващ 
положението на отделните рула от материала. Полагането може да се изпълнява само от 
технически правоспособни кадри.  
Всички шевове трябва да бъдат двойни заваръчни с възможност за изпитване с въздух под 
налягане, или екструзионни заварени шевове с искроотвеждане заварено в шевовете, при 
пълна възможност за изпитване водонепропускливостта на шевовете с високоволтови искрови 
методи. 
В началото и в края на всеки работен ден следва да се изпълнява изпитване на заварките от 
всяка комбинация заваръчно оборудване – заварчик, за да се гарантира правилната 
температура на заваряването, налягане и скорост, съгласно преобладаващите климатични 
условия. Заваряването ще се изпитва за якост на шевовете (отслояване и срязване) и 
резултатите ще се записват в дневник. 
Изпитване на заваряването трябва да се повтаря след всяко прекъсване на инсталационните 
работи през деня, настъпило поради промяна в атмосферните условия и др. 
Преди заваряването всяка ивица (лента) от материала трябва да бъде положена без набирания, 
но с достатъчно материал и препокриване на материала, което ще гарантира безпроблемност 
на работата при заваряването по отношение на температурните промени.  
Препокриването на материала трябва да се извършва с препокривания по посока на наклона 
на фолиото, т.е. по начин аналогичен на подреждането на покривните керемиди. Шевът 
между мембранните ивици на всички площи, близки до хоризонталата и мембраната по 
наклона трябва да се полага на близката до хоризонталната плоскост и не по-близко от 1.0 m 
от петата на откоса.  
Не се разрешава на машини от какъвто и да е вид да работят директно върху инсталирания 
слой. Трябва да се осигури достатъчна защита на мембраната по всяко време преди да се 
допусне навлизането на каквато и да било механизация. Достатъчна защита представлява 1.0 
m почва, несъдържаща камъни по-големи от 0.1 m.  
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Временно укрепване 
 
Докато геомембраната не бъде проверена и одобрена, фолиото трябва да бъде анкерирано с 
използуване на пясъчни торби или някаква друга еквивалентна система, така че положеният 
материал да не се отмества от вятъра или да не се свлича надолу по наклона поради 
гравитацията.  

 
Геотекстил (защитен слой на изолационната геомембрана) 
 
Геотекстилът е предназначен да предпази механично изолационната геомембрана.  
Платната на положените геотекстилни материали трябва да се застъпват чрез просто 
препокриване с ширина минимум 0.5 m. Алтернативно може да бъдат използувани    
съединения със зашиване. Съединенията със зашиване трябва да имат якост на опън, 
равняваща се на якостта на опън на геотекстила.  
Геотекстилът трябва да се покрива своевременно съобразно посочения от неговия 
производител клас на устойчивост на стареене при атмосферни условия. Полага се със 
застъпване като се спазват указанията на производителя. 
 
Площен дренаж 
 
Площният дренаж е с дебелина 0,5 м. Изпълнява се от промита баластра или трошен камък с 
коефициент на филтрация над 1.10-3 м/с. Полага се механизирано по дъното на клетката, а в 
зоната на откосите – на пластове с дебелина по 1,0 м и откос 1:1,5 постепенно в зависимост 
от темповете на насипване на отпадъците. Дренажните тръби се полагат в площния дренаж.  
 
Опорни оградни диги 

Опорни оградни диги се изпълняват в долния край на клетка І. Те се изпълняват от скална 
маса послойно с уплътняване паралелно с темпа на депониране на отпадъците. 
Предназначението на дигите е да обезпечат общата устойчивост на депото в посока по 
протежение на дерето. 

Уплътняването се извършва до 0,95 ρds, където ρds е максималната обемна плътност на скелета 
при оптимално водно съдържание.   
Уплътняването на скалната маса може да се извърши с уплътнителни машини по различни 
начини: 

- чрез статично въздействие – със статичен валяк с гладки барабани; 
- чрез вибриране – с вибрационен валяк. 

 
Конкретната дебелина на уплътнявания пласт се избира окончателно след уточняване на 
уплътняващата машина. Ориентировъчни данни за уплътняване на дигите са дадени в табл. 
2.3.1-2.  
Табл. 2.3.1-2. Ориентировъчни данни за уплътняване на дигите 

Почва за дигите Тип валяк Н, cm N 
ВСМ Вибрационен 2,5t 

Статичен 8-10 t 
<80 
<50 

6-8 
5-10 
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Режимът на уплътняване се уточнява на опитен участък, съобразно наличната механизация на 
изпълнителя. На него се уточняват следните елементи: 

- дебелина на насипвания пласт; 
- брой на ходовете в една следа на уплътняващата машина; 
- необходимост от коригиране на влажността (навлажняване или осушаване) на 

строителните почви. 
 

Специфични изисквания към материалите 
 
Минерален запечатващ пласт 
 
Минералният запечатващ пласт трябва: 

• да осигурява защита срещу просмукване и дифузия на вредни вещества; 
• да има висока степен на водоплътност; 
• да е устойчив срещу излужване; 
• да притежава способност за задържане на тежки метали; 
• да сляга в определените с проекта граници и да притежава способност за 

самозаздравяване чрез подходящ избор на материалите по пластичност и 
зърнометричен състав; 

• при изменение на хидрогеоложките условия деформациите да остават в определените с 
проекта граници. 

Минералният запечатващ пласт се изгражда от естествени хомогенни минерални материали с 
дебелина минимум 0,5 м. Той се полага върху подготвената повърхност на геоложката основа 
или подложния пласт. 
Влаганите материали в минералния запечатващ пласт трябва да осигуряват състав, физични 
характеристики и състояние на отделните слоеве, както следва: 

• стабилна зърнометрична крива, определена по БДС 2762, която да остава в границите 
на проектния диапазон; 

• съдържание на глинести частици с размери на зърната < 0,002 mm не по-малко от 20 
тегловни %; 

• съдържание ( )Tj/на органични примеси по БДС 11302 не повече от 5 тегловни %, и на 
водоразтворими соли не повече от 2%; 

• съдържание на плаващи чакълени зърна с диаметър от 2 до 10 mm не повече от 10 
тегловни %; 

• водно съдържание, определено по БДС 3214, БДС 17146 или друг еквивалентен метод 
равно на оптималното, с допустимо отклонение не повече от +/- 2%; 

• плътност rn = Dpr х rd,s, където rd,s е стандартната плътност, определена лабораторно 
по БДС 3214, БДС 17146 или друг еквивалентен метод; Dpr е коефициентът на 
уплътняване съгласно предвижданията на проекта, но не по-малък от 0,95. 

 
Изолационна геомембрана 
 
Изолационната геомембрана трябва да: 

• поема деформациите от слягането в минералния запечатващ пласт и геоложката 
основа; 
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• осигурява заедно с минералния запечатващ пласт и геоложката основа защита на 
почвата и подземните води срещу течове и просмуквания на образувалия се инфилтрат 
от отпадъчното тяло на депото; 

• е химически и биологически устойчива срещу въздействието на образуваните в 
отпадъчното тяло на депото микроорганизми, газове и инфилтрат; 

• е устойчива на въздействието на ултравиолетовите (UV) лъчи и на стареене при 
атмосферни условия. 

Изолационната геомембрана трябва да е произведена от първичен синтетичен материал 
(полиетилен с висока плътност или друг материал, сертифициран за изграждане на 
изолационни геомембрани), да е с гладка или структурирана повърхност в съответствие с 
предвижданията на проекта и да удовлетворява следните общи изисквания: 

• дебелина ≥ 2,0 mm; допустимо отклонение +/- 5%; 
• ширина на ивиците (ролките) - минимум 5,0 m; 
• якост на опън при скъсване ≥ 25 МРа и в двете посоки (надлъжно и напречно на 

ивиците); допустимо отклонение +/- 10%; 
• якост на опън при границата на провлачане ≥ 15 МРа и в двете посоки (надлъжно и 

напречно на ивиците); допустимо отклонение +/- 10%; 
• деформация (удължение) при скъсване ≥ 700% и в двете посоки (надлъжно и напречно 

на ивиците); допустимо отклонение +/- 10%; 
• деформация (удължение) при провлачане ≥ 10% и в двете посоки (надлъжно и 

напречно на ивиците); допустимо отклонение +/- 10%; 
• съпротивление на пробождане ≥ 300, 400 или 500 N за геомембрани с дебелина 

съответно 1,5 mm, 2,0 mm и 2,5 mm; допустимо отклонение +/-10%; 
• съдържание на сажди - 2 - 3; допустимо отклонение +/- 10%; 
• индекс на топене ≤ 1,0 g/10 min при тегло на пробата 2,16 kg. или ≤ 3,0 g/10 min при 

тегло на пробата 5,0 kg.; допустимо отклонение +/- 10%; 
• време до започване на окисление ≥ 100 min при температура 200°C в среда с чист 

кислород при налягане 1 атм.; допустимо отклонение +/- 10%; 
• устойчивост срещу напукване ≥ 300 часа; допустимо отклонение +/- 10%. 
 

Защитен слой геотекстил 
 
Геотекстилът, използван за механична защита на геомембраната, трябва да бъде произведен 
от първични полимерни влакна от полиестер (полиетилентерефталат), полиетилен, 
полипропилен, полиамид 6, полиамид 6,6 или комбинация от тях и да съответства на БДС ЕN 
13257 и на следните общи изисквания: 

• площна маса ≥ 800 гр. /m2; допустимо отклонение +/- 10%; якост на опън при скъсване 
≥ 15 kN/м и в двете посоки (надлъжно и напречно на ивиците); допустимо отклонение 
+/- 10%; 

• гранична деформация (удължение) при скъсване ≥ 50% и в двете посоки (надлъжно и 
напречно на ивиците); допустимо отклонение +/- 10%; 

• съпротивление на статично пробождане (CBR тест) ≥ 3000 N; допустимо отклонение 
+/- 10%; 

• динамично пробождане (изпитване с падащ конус) ≤ 20 mm; допустимо отклонение +/- 
10%. 
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В зависимост от приложението на геотекстила и от устойчивостта му на стареене при 
атмосферни условия, определена чрез изпитване на ускорено стареене, той трябва да бъде 
покрит в сроковете, посочени в БДС ЕN 13257. 
С инвестиционния проект за изграждане на депото трябва да бъде предвидено своевременното 
покриване на геотекстила съобразно посочения от неговия производител клас на устойчивост 
на стареене при атмосферни условия. 

 
Дренажна система за инфилтрат 
 
Дренажната система на долния изолиращ екран е предназначена за събиране и отвеждане на 
инфилтрата от тялото на депото и включва: 

• площен дренаж с дебелина 0,50 м от промита баластра (избраният материал трябва 
да осигурява дълготрайна експлоатация на депото); 

• мрежа от дренажни тръби за събиране и отвеждане до събирателна шахта на 
получения в тялото на депото инфилтрат; 

• ревизионни шахти; 
• събирателна шахта с възможност за обратна рециркулация на инфилтрата за 

оросяване на депото; 
• тръбопровод (отвеждащ колектор) за отвеждане на инфилтрата извън тялото на 

депото; 
• ретензионен басейн; 
• локално пречиствателно съоръжение; 
• оросителна система. 
 

Ревизионни шахти и дренажни тръби 
 
По трасето на надлъжния дренажен колектор са предвидени общо 19 стоманобетонови 
ревизионни шахти с квадратно сечение (допуска се изпълнение и на друг тип шахти – напр. 
кръгли). Шахтите се надграждат постепенно паралелно с темповете на нарастване на 
височината на депонираните отпадъци. Дренажните тръби са прекъснати в шахтите. 
Дренажните тръби се свързат, като се използуват муфи, челно заваряване или заваряване с 
електро-заваръчни фитинги. Фитингите, които се използуват за дренажните тръби трябва да 
бъдат произведени от от производителя на дренажните тръби или да са одобрени от него. 
 
Събирателна шахта  за инфилтрат и ретензионен басейн 

Отпадъчните води (инфилтрата) от дренажната система на клетката за депониране ще 
постъпват в двусекционна (двукамерна) приемна (събирателна) шахта/резервоар с общ обем 
58 m3 (2х29 m3), оразмерена да поеме инфилтрата от дъжд с обезпеченост 10% и 5-минутна 
интензивност за втора зона по интензивност на валежите (общото количество инфилтрат при 
оразмерителен дъжд за втора зона по валежи е 36,9 m3). Наличието на две камери ще 
осигурява непрекъсваемост на действието при почистване или ремонт и поемане на 
екстремални дъждовни количества. Към шахтата се предвиждат 2 бр. помпи (във всяка секция 
по една), които ще служат за рециркулация на инфилтрата - връщане и разпръскване на 
инфилтрата върху депонираните отпадъци или за препомпване в ЛПСОВ, както и връзка с 
ретензионния басейн. 
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Ретензионният басейн има гравитачна връзка с ЛПСОВ. Той е с неправилна форма съобразно 
геоморфологията на площадката. Предназначен е да поеме дъждовните води от дъждовните 
канавки от двете страни на сметището. Тези води са замърсени с инфилтрат в много по-малка 
степен, защото контактът на водите с отпадъците е краткотраен. Те така да се каже 
„разреждат” инфилтрата от дренажната система на депото. Площта му е 380 м2, а 
вместимостта 380 м3, което може да поеме количеството валеж върху клетка І на депото с 
обезпеченост р=10% и 5-минутна продължителност на дъжда - 368,65 м3.  
 
ЛПСОВ 
 
Предвижда се монтаж на модулна пречиствателна станция. ПСОВ работи на принципа на 
процеса ,,биологично пречистване с активна утайка,,. 
Оперативните проблеми и проблемите с излишната утайка са сведени до минимум. Модулът 
съдържа съоръжения за аерация, утаяване, дезинфекция, аеробна стабилизация и помещение 
за машини и управление. 
Пред съоръжението се изгражда помпена шахта - изравнител. В тази помпена шахта ще се 
обособи специална зона за отделяне на азота и фосфора – N сепаратор. Отпадъчната вода като 
характеристики и дебит се променя по време на денонощието. Изравнителят намалява 
отрицателния ефект от тази флокулация към пречиствателното съоръжение 
Модулът съдържа следните съоръжения и оборудване: 
• Решетка:  
Прецежда отпадъчната вода от съдържащите се в нея отпадъци – частици храна, пластмаси, 
полиетилен, дърво, корени, парцали и др. За да се предпази съоръжението от всякакви преки 
контакти с тези отпадъци на входа се поставя решетка с ръчно почистване. 
Надупчената решетка се монтира в горната част на съоръжението или в помпената станция 
/помпена шахта – изравнител/. 
Има две решетки – едната работеща, а другата е резервна. Всеки без проблем може да смени 
замърсената решетка и това става за няколко минути. 
• Биологично пречистване и дезинфекция: 
Осъществява се в аеробен биореактор, вторичен утаител и контактен резервоар. 
Биологичното пречистване е превръщане на съдържащите се в отпадъчните води органични 
замърсители в минерални съединения чрез жизнената дейност на микроорганизми/активна 
утайка/ и синтез на нови клетки. 
•Аерация: 
Кислородът се доставя към био-реактора от мембранни дифузори по дъното, произвеждащи 
мехурчета през отпадъчната вода до повърхността и компресор в машинното отделение. 
Аеробните бактерии и другите микроорганизми раздраждат органиката и нарастват по време 
на движението си в резервоара за аерация. С достатъчно кислород и храна, те се увеличават 
бързо. 
Процесът може да се изрази със следните условни реакции: 
Окисление и синтез: 

COHN + O2 + хранителна бактерия → CO2 + NH3 + H2O + енергия 
COHN + O2+ енергия → C5H7O2N + CO2 + H2O 
Ендогенно дишане: 
C5H7O2N + 5O2 → 5CO2 +2H2O + NH3 + енергия. 

• Утаяване и дезинфекция: 
Осъществяват се във вторичен утаител. След достатъчно време на утаяване, 
микроорганизмите се отделят на дъното като активна утайка,от където се 
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подава/рециркулира/към биореактора, а излишната към аеробния стабилизатор. Избистрената 
вода след това постъпва в резервоар за хлориране, където се инжектира хлорен разтвор. 
Използва се течен натриев хипо-хлорид (белина) за дезинфекция. Концентрацията на хлорид в 
този разтвор е 15%. Дозирането е приблизително 4-6 мг/л за изходящия поток на 
съоръжението. В добавка, освен дезинфекцията, хлорирането допринася и за намаляване на 
БПК. Течния хлорид се слага в PE резервоар. 
• Резервоар за аеробна стабилизация:  
Характеристиките на входната и пречистената вода (БПК, ХПК, НВ) трябва да се изследват 
периодично в лабораторни условия. Тогава операторът може да определи количеството на 
излишната утайка в съоръжението. 
Определеното количество на тази утайка се премахва от системата в този резервоар за аеробна 
стабилизация. Усвоената утайка се отделя с помпа. 
• Машинно помещение:  
Цялата механична част, необходима за процеса е монтирана в това помещение. 
Въздуходувките, хлораторната помпа, електрическия контролен панел и т.н. 
Технически параметри 
Електрическа мощност - 5,0 kW (при максимално натоварване на съоръжението) 
Размери в метри - 2,2х2,85х4,4 (ш х в х д) – размер на модулното пречиствателно съоръжение 
Необходима площ за разполагане на модулна ПСОВ – 22м2 (обща площ за разполагане на 
съоръжение, заедно с черпателен резервоар) 
Гарантирани параметри на пречистената вода след ПСОВ: 

ХПК ≤ 400 мг/л 
БПК5 ≤ 200 мг/л 
Nобщo ≤ 35 мг/л 
РВ ≤ 180 мг/л 
Nамоняк = 0,30 мг/л 
Робщo ≤ 15 мг/л 

С цел постигане качество на пречистените отпадъчни води, позволяващо директното им 
заустване във водоприемник II-ра категория, се предвижда инсталирането на модулна локална 
пречиствателна станция  
Количество на течните утайки след пречистване – 0,04 м3/ден / 1,2 м3/ месец.  

Утайките от ПСОВ ще се компостират на компостната площадка на депото. 
 

Табл. 2.3.1-3. Прогнозен състав на инфилтрата 
№ Показател мярка Показател на 

вход ЛПС 
Показател на 
изход ЛПС 

1 Qср.дн. m3/d 5  
2 Неразтворени вещества mg/l 

kg/d 
1200 

6 
200 

3 ХПК mg/l 
kg/d 

2800 
14 

700 

4 БПК5 mg/l 
kg/d 

600 
3 

400 

5 Амонячен азот mg/l 
kg/d 

140 
0,7 

35 

6 Общ фосфор mg/l 
kg/d 

30 
0,15 

15 
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7 Сулфати mg/l 
kg/d 

600 
3 

400 

 
Система за отводняване 
 
На депото е предвидена разделна отводнителна система. Охранителните канавки в зависимост 
от местоположението и предназначението си са : 

• Вътрешни (охранителни) – между тялото на отпадъците и пътя – за 
замърсени води; 

• Външни (водоотвеждащи) – външно от пътя (между пътя и оградата) – за 
незамърсени (дъждовни) води. 

Канавките са трапецовидни е се изграждат от готови стоманобетонови елементи тип ЕО-1,5-
200 (за 1 брой - бетон 0,333 м3, пластификатор за бързо втвърдяване, тегло 790 кг, стомана А-І 
– 27,76 кг) и ЕКТ 200х50 (за 1 брой бетон В25 – 0,3 м3, тегло 750 кг, стомана А-І – 29 кг. 
 
Газови кладенци 
 
Част от конструкцията на депото още в самото начало включва изграждане на вертикални 
газови кладенци. На по-късен етап кладенците се свързват чрез преносен тръбопровод с 
газосъбирателна станция и факел. Чрез факел събраният газ се изгаря без отделяне на 
миризма. 
Газовите кладенци са с диаметър 1,0 м и различна височина. Те са запълнени с дренажен 
материал Ø 30÷100 мм. Изграждат се постепенно с нарастването на височината на 
депонираните отпадъци. 
 
Обходен път 
 
Клетките за депониране през етап I, II, III ще бъдат заобиколени от експлоатационен път. На 
този етап се изгражда само частта от пътя покрай клетки І и ІІ. Този път не е предназначен за 
извозване на отпадъци. 
Обходният път е с ширина 5 м (за еднопосочно движение). Предвидени са разширения за 
разминаване. Пътят завършва с обръщач. Напречният наклон на пътя е 2,5 %. Надлъжният 
наклон на пътя е съобразен с нормите за проектиране (до 10% за къси отсечки).   
Настилката на пътя е трошенокаменна с минимална дебелина 0,5 м послойно уплътнена.  
 
Експлоатационен път за компактора 
 
За придвижване на компактора се изпълнява път с ширина 4,0 м от депонирани уплътнени 
отпадъци. 
За депониране на отпадъци се изпълнява път от пътни плочи (панели) 2/2/0,17 м с обръщач 
12х12 м. В зоната на клетката пътните плочи се полагат върху 1,0 м депонирани уплътнени 
отпадъци. Пътните плочи се преместват в зависимост от нуждите за достъп и реда на 
запълване на отделните клетки. Предвидени са 288 плочи, с които може да се изгради път с 
дължина 576 м. 
 
Ограда и портали 
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Депото се огражда съгласно нормативните изисквания с ограда с височина 2,0 m и дължина 
1474 m и се монтират главен и авариен портал. Оградата се изпълнява по границата на имота. 
 
Изисквания към материалите за дренажна система за инфилтрат 
 
Събирателната дренажна мрежа и отвеждащият колектор се изпълняват от материали, които 
трябва да удовлетворяват следните изисквания: 

• да осигуряват събирането и отвеждането на инфилтрата от тялото на депото, вкл. 
на излужените частици, със скорост по-голяма от 1.0.10-3 м/сек; 

• да са устойчиви на химическото и биологичното въздействие на инфилтрата от 
тялото на депото; 

• да бъдат положени по начин, осигуряващ лесен достъп за поддръжка и ревизия; 
• да възпрепятстват процесите на колматация; 
• да поемат теглото и деформациите от намиращото се над тях тяло на депото и да 

позволяват промиване под високо налягане. 
Дренажните тръби се изпълняват с перфорирани и плътни тръби HDPE Ø315 mm, напорен 
клас PN 10, положени частично в изкопана ямка върху глинения екран.  

Изисквания към дренажните прорези: 
• Ширина на дренажните прорези     6 mm ± 1mm 
• Дължина на дренажните прорези:    35 ÷ 50 mm 
• Разстояние между прорезите:     > 40 mm 
• Площ на прорезите (перфорациите) на линеен метър: > 300 cm2/m. 

Прорезите следва да се изпълнят така, че дъното на напречното сечение на тръбата в сектора 
75°÷90° да бъде без отвори. Дренажните прорези следва да бъдат подредени перпендикулярно 
на надлъжното направление на тръбите. Краищата на прорезите трябва да бъдат добре 
оформени, равномерни, без неравномерности или стопявания.  
По принцип в проекта се предвиждат праволинейни тръби. Ако по някакви причини се 
наложи промяна в посоката на инсталираните дренажни тръби, се използват дъги с кривина 
максимум 15° или дъги с радиус на закръгляне минимум 1,0  m. В този случай може да се 
приемат дъги без дренажни прорези.  
Събирателната шахта и ретензионния басейн са стоманобетонови с вътрешна 
хидроизолация на стените. Шахтата и басейна се изпълняват от бетон клас В25 по БДС 2768-
83 и армировка А-І /Rsn=235 МРа/ и А-ІІІ  /Rsn=410 МРа/ монолитно. Шахтата се фундира 
върху уплътнена подложка от трошен камък. Не се допуска фундиране върху навлажнена или 
размекната земна основа. Допускат се две работни фуги при бетонирането: между 
фундаментната плоча и стените и между стените и покривната плоча. При прекъсване на 
бетонирането за повече от два часа фугите трябва да се обработят съгласно изискванията на 
ПИПСМР и Наредба №3. В стените се оставят отвори за тръбопроводите. Напорният 
тръбопровод може да се превключва за отвеждане на инфилтрата към депото (система за 
рециркулация) или към ЛПСОВ. Запълването на шахтата с инфилтрат от депото става 
гравитачно. Запълването на едната или другата секция става регулирано чрез спирателни 
кранове.   
Влизането в шахтата става през два отвора в покривната плоча, покрити с метални капаци от 
рифелна ламарина. 
При бетониране през зимния период следва да се вземат мерки против замръзване на бетона 
съгласно ПИПСМР раздели 3 и 4. До обекта бетонът се транспортира с автобетоновози. 
Полагането му е с бетон-помпа. Задължително се изисква уплътняване на бетона. 
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Допустимите отклонения на шахтата са съгласно Наредба №3/1999 за контрол и приемане на 
бетонни и стоманобетонни конструкции. Декофрирането на стените на шахтата се 
осъществява не по-рано от 48 часа след бетонирането им при благоприятни условия. 
Декофрирането на покривната плоча се осъществява след набиране на 75% от проектната й 
якост. 
Допустимите отклонения в кофража са съгласно Наредба №3/1999 за контрол и приемане на 
бетонни и стоманобетонни конструкции – табл.1. Производството, транспортирането и 
полагането на бетонните смеси трябва да отговаря на изискванията на БДС 4718. След 
полагане на бетона в кофража се извършва вибриране с дълбочинни вибратори. Контролът на 
качеството на бетоновите работи се извършва съгласно Наредба №3/1999 за контрол и 
приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, като се води Дневник  на бетоновите 
работи. 
Шахтата се оборудва с автоматизирана система за контрол на нивото на отпадъчните води 
(поставят се два нивосигнализатора с цел предотвратяване на преливане на замърсени води). 

За отвеждане на водите от канавките до ретензионния басейн (за замърсените води) или до 
дъждовната канализация се използват тръбопроводи Ø500 и ревизионни шахти. При 
стръмни участъци водата се отвежда чрез каскадни елементи „италиански тип”. Колекторите 
за повърхностни води се изпълняват с тръби Φ500 от полиетилен с висока плътност ПЕВП 
(HDPE) PN10 от вид, който се използува при системи за отвеждане на отпадни води. Всички 
тръби се полагат на дълбочина не по-малка от 1.20 m за защита на тръбите против замръзване. 
Тръбите се полагат в изкопана канавка, дъното на която се подравнява със слой пясък с 
минимална дебелина 0.10 m. След полагането, тръбите се покриват с подходящ „мек” 
материал, който се уплътнява послойно. Материалът за обратна засипка около тръбите, не 
трябва да съдържа камъни по-големи от 20 mm. Върху „мекия” материал може да се полага 
подходяща почва като обратна засипка – съответствуваща на изискванията за неслягаща се 
засипка. 
Трошеният камък за обходния път на депото трябва да отговаря по качество на 
изискванията за трошен камък и чакъл за пътни основи и покрития. 

Трошеният камък се доставя и разтоварва равномерно върху пътното легло. Трошеният камък 
се разстила с булдозер, профилира се с грейдер и се уплътнява с вибрационни или статични 
стоманобандажни валяци. 

Уплътняването с вибрационни валяци се извършва при дебелина на пласта 0,25 м без ръсене с 
вода. Валирането се извършва с вибрационен валяк с тегло 6 до 8 тона, който започва 
валирането с 1 – 2 минавания на точка без вибрации и го завършва с 2 – 3 минавания с 
вибрации. Проверява се профилът на пласта с шаблон и ако е необходимо се добавя или 
отнема трошен камък. Поправените места се уплътняват повторно.  

Уплътняването със статични стоманобандажни валяци се извършва на два етапа при дебелина 
на пласта от 16 до 20 см за едротрошен камък и от 10 до 15 см за трошен камък. В първия етап 
пластът се стабилизира като се валира с лек валяк при скорост 1-2 км/ч без ръсене на вода. 
Валирането започва от ръба на пласта и продължава до средата при застъпване на всяка диря с 
около 30 см. Валирането продължава с 8 до 10 минавания в точка, докато трошения камък се 
намести и стабилизира до толкова, че валякът престане да оставя следа върху пласта, след 
което се проверява профилът и ако е необходимо се поправя. Във втория етап пластът се 
уплътнява, като се валира с валяци 10-14 тона при ръсене с вода. Валирането започва от ръба 
на пласта и продължава до средата при застъпване на всяка диря с около 30 см при скорост 
около 2 км/ч. Валякът минава по 20 – 25 пъти във всяка точка при ръсене с вода. 
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Носещата конструкция на оградата е от стоманобетонови колове 240х10х10 сm, поставени в 
яма 90х40х40 сm, на дъното, на която има подложен пясък 10 сm. За стабилизиране на 
коловете се изпълнява монолитен стоманобетонов цокъл 30х25х25 сm в горната част на ямата. 
Обратната засипка се трамбова послойно на пластове с дебелина 15 сm. Коловете се поставят 
през 2,0 m. Между тях се монтира оградна мрежа, а по короната им се опъва бодлива тел. 
Порталът е от стоманена конструкция закотвена в стоманобетонов фундамент. За основите се 
използва бетон клас В15, под който в изкопа се полага пясъчна подложка с дебелина 30 сm. 
Металните части на аварийния портал се минизират и боядисват двукратно с антикорозионна 
боя. 

Предвидени за изграждане сгради, съоръжения и обслужваща техническа 
инфраструктура  
На бъдещото депо са обособени следните функционални зони: 

• Зона „А” – Входна зона.  
В зона „А” са разположени: КПП с кантари, помещения за регистрация, охрана и 
съоръжение за измиване и обеззаразяване на автомобилни гуми; Административно-
битова сграда с лаборатории; Паркинг за автомобили на перонала. 

• Зона „В” – Съоръжение за рециклиране на материали - механично третиране. 
• Зона „С” – Площадка за компостиране 
• Зона „D” – Склад за временно съхранение за опасни отпадъци от бита 
• Зона „Е” – Пункт за зaреждане с гориво 
• Зона „Е1” – Цистерна за дизелово гориво 
• Зона „F” – Резервоари за дъждовни води 
• Зона „F1” – Резервоари за отпадни води 
• Зона „F2” – Резервоар за вода -540 куб.м 
• Зона „F3” – Резервоар за вода -160 куб.м-противопожарни нужди 
• Зона „G” – Гаражи с автомивка и ремонтно-механична работилница 
• Зона „Н” – Трансформаторен пост и авариен генератор 
• Зона „J” –  ЛПСОВ 
• Зона „К” – Площадка за раздробяване на строителни отпадъци 
• Зона „L” – Сондаж 
• Зона „М” – Eкопарк- контейнери за отпадъци  
• Зона „N” – Eкопарк- площ  за съхранение на балирани отпадъци 

 
За осигуряване нормална експлоатация на депото се предвижда изграждане на редица сгради, 
съоръжения, мрежи и комуникации, както следва:  
 

� КАНТАРИ, РЕГИСТРАЦИЯ, ОХРАНА, ДИЗИНФЕКЦИЯ 
Входът  към обекта след оградата се разделя на две платна : вход и изход  с вградени кантари  
и зона за дезинфекция  на изхода. Помежду тях е разположена сградата за регистрация и 
охрана. Тя е монолитна, с плосък покрив.  
Сградата съдържа: 
Канцелария- регистратура, охрана 
Склад-консумативи, архив 
Склад – материали за дезинфекция 
Тоалетна 
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 55,2 кв.м 
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ЗАСТРОЕН ОБЕМ   - 162.84 куб.м. 
� АДМИНИСТРАТИВНО - БИТОВА СГРАДА С ЛАБОРАТОРИИ 

Сградата е разположена в дясно от входа. В нея за разположени битови помещения за мъже и 
жени – съблекални с душове и тоалетни. Те са с обособени :вход с градски дрехи- изход и 
обратно: вход работни дрехи-изход.На входа има пропуск. 
Административната част  съдържа: четери канцеларии,стая управител, секретар, заседателна 
зала и тоалетни. 
В сградата е разположена столова (48 места) за работниците и персонала с разливочна, която 
се зарежда от паркинга. Във фоайето със санитарните възли към залата на столовата се влиза 
от изток.Има две помещения за лаборатории и отделно помещение за ел. табло и 
вентилаторно. 
Сградата е монолитна  с плосък покрив ( наклонена жб. плоча).  
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 500 кв.м 
ЗАСТРОЕН ОБЕМ   - 1615.0 куб.м. 

� ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА за СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА 
МАТЕРИАЛИ – механично третиране 

Това е основната производствена сграда.. 
Състои се от основно хале, навес и разтоварна рампа с навес.  
В основното хале е обособена зона за приемане на отпадаците, оградена с 3 метрови бетонови 
стени. На стената към разтоварната рампа има два отвора  с ролетни врати ,за изсипване на 
отпадъците. В северната част на халето се изграждат сортировачни кабини. Работниците се 
качват на второ ниво над кабините, където преминава транспортната лента. Помещението на 
второ ниво е от метална конструкция и санвич панели, отопляемо. 
Основния подход в халето е от изток, от навеса, през три броя ролетни врати и две еднинични  
за работниците. 
Сградата е смесена конструкция: скелетно –гредова бетонова конструкция и метални 
покривни ферми. Южната стена от към ската е бетонова с височина 5 метра. Западната и 
северната стени са бетонови до 3 метра от кота готов под. 
Покривните ферми са двускатни. Осветлението е само от северната страна. 
Стените над бетоновата част са от фасадни сандвич панели. Покривът също е от сандвич 
панели, надлъжно по двата ската на фермата. Сандвич панелите са с характеристики, както 
следва: покривни – дебелина 15 см u=0,280W/m2.C°, фасадни – дебелина 12 см, 
К=0,347W/m2.C°. 
 
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ  - 3145.9 кв.м. 
В т.ч. 
РАЗТОВАРНА РАМПА С НАВЕС - 101.7 кв.м. 
ПРИЕМНА ПЛОЩАДКА  - 263.1 кв.м. 
ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ 1686.85 кв.м. 
НАВЕС - 1006.7 кв.м. 
ЗАСТРОЕН ОБЕМ   - 44923.81 куб.м. 

� СКЛАД ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 
Сградата има два помещения за складове и навес пред по-големия. 
Изпълнява се монолитно, скелетно–гредова система. Покривът е метален, едноскатен, покрит 
със сандвич панели. Външната задна стена от към ската се изпълнява до 3.5 метра от бетон. 
Останалите стени се изпълняват от тухли с бетонови пояси през 2 метра. 
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До тях, на фуга е долепена едноетажна сграда за персонала. В нея се разполагат; стая за 
охраната, канцелария, склад, битовка с душове и тоалетна. 
Сградата е монолитна с едноскатен покрив от жб. плоча. 
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ  ТЯЛО 1 – складове - 404.21 кв., в т.ч. навес - 72.2 кв.м. 
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ  ТЯЛО 2 - администрация - 105.06 кв.м 
БЕТОНОВА ПЛОЩАДКА  - 426.8 кв.м. 
ЗАСТРОЕН ОБЕМ ТЯЛО 1  - 3496.11 куб.м., в т.ч. навес - 488.79 куб.м. 
ЗАСТРОЕН ОБЕМ ТЯЛО 2  - 371.91 куб.м. 
 

� ГАРАЖИ С АВТОМИВКА И РЕМОНТНО-МЕХАНИЧНА 
РАБОТИЛНИЦА 

Сградата съдържа 6 гаражни клетки, едната с канал и телфер. От ляво на тях има автомивка с 
две клетки и ролетни врати. От дясно  има обособена авто-работилница  и склад . На второто 
ниво над склада са разполагат стая за почивка и съблекалня с душ и тоалетна за персонала. 
Сградата е смесена конструктивна система; скелетно-гредова с метални покривни 
ферми.Покрива е двускатен, със сандвич панели. Северната стена към ската е бетонова, с 
височина 4 метра.Над нея е осветлението по цялата дължина на сградата. 
До западната стена на сградата, от външна страна, се намира шахтата на каломаслоуловител. 
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА КОТА ±0.00  922.6 кв.м. 
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ   1002.3 кв.м. 
ЗАСТРОЕН ОБЕМ   - 7316.7 куб.м. 
АВТОМИВКА : -142.9 кв.м 
ГАРАЖИ :- 521 кв.м 
СКЛАД : -70.4 кв.м 
РЕМОНТНИ РАБОТИ : -142.9 кв.м 
БИТОВКА /втори етаж /-79.7 кв.м. 
 

� ПУНКТ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО 
Разположен е в северната страна на парцела, на 26 м., от сградата с гаражите. Зад колонката 
има бетонова площадка 2/2.5м, където са разположени, контейнер с пясък и контейнер със 
стърготини, за аварийни ситуации. Цистерната за дизелово гориво е вкопана в зелената зона 
пред колонката.Над мястото за зареждане се изгражда метален  навес от четери двускатни 
ферми, покрити с рифелова ламарина, с размери 12 на 4 м.-48 кв.м. Технологичната част 
включва: склад ЛТЗ/ДГ/ - един подземен резервоар от 10м3, площадкови горивопроводи, 
площадка за разтоварване на горивото, колонпомпа – модулна, едносекционна с едностранно 
обслужване, с цифров дисплей за количеството тип TS MPD 1-1 (високодебитна) и дихателно 
– вентилационна система на резервоарния обем. 
Резервоарът (двустанен, еднокамерен за светли горива) се придружава от сертификат за 
изпитания за херметичност и якост, протокол – тарировка за емкост на обема, включително и 
от гаранционен сертификат. 

� ПЛОЩАДКА ЗА КОМПОСТИРАНЕ  
От източната страна на основното хале след навеса се изгражда бетонова площадка с размери 
105 на 50 метра. Площадката е с площ 5 250 кв.м  
Между навеса и площадката за компостиране има разстояние за маневриране, което също е 
бетонова настилка. Бетоновата повърхност да се обработи със саморазливна емулсия, 
осигуряваща задържане на течности . 

� ПЛОЩАДКА ЗА РАЗДРОБЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ  
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Разположена е в северната част на парцела, на изток от склада за временно съхранение на 
опасни отпадъци. Ограденият парцел е 40 на 60 метра, в него е обособена бетонова площадка 
500 кв.м. 

� ЕКОПАРК- МЯСТО ЗА КОНТЕЙНЕРИ 
Контейнерите са разположени върху чакълената настилка пред зоната за компостиране - 9 
броя , с възможност за преминаване от двете страни. Площта е 1 900 кв.м. и е покрита с чакъл. 

� ЕКОПАРК- МЯСТО ЗА СКЛАДИРАНЕ  НА БАЛИРАНИ ОТПАДЪЦИ  
Намира се в западната част на терена над главния вход на депото. Площта от 2 150 кв.м. и е 
покрита с чакъл. 

� ВХОД БАРИЕРА 
Бариерата ще се постави на входа на Регионалното депо и ще осигурява контролно-
пропусквателния режим на територията на площадката. Бариерата ще се управлява 
автоматично от помещението на кантарджията. 

� РЕЗЕРВОАРИ ЗА БИТОВИ ОТПАДНИ ВОДИ 
Битово-фекалните води ще се събират в резервоари (100 м3), след което ще се извозват за 
третиране в ПСОВ - Врачанци. Решено е битово-фекалните води от работещите на обекта да 
бъдат събирани посредством площадкова канализация в два резервоара, всеки с обем от 50 м3. 
Резервоарите са от полиетилен и са свързани помежду си. 

� ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ДЕПОНИЙНИЯ ГАЗ /ФАКЕЛ/ 
Отстраняването на уловените и отведени от тялото на депото биогазове ще се осъществява 
чрез безопасно и екологично изгаряне във високотемпературна инсталация за изгаряне на 
факел, разположен на площадката. Веднага след като се стартира инсталацията и достигне 
необходимото налягане факела се запалва от автоматично устройство.  
Технологията на факела е чрез пламък с висока температура да се сведе до минимум 
съдържанието или синтеза на диоксин. Това се постига чрез престой на дим в комина > 3 сек, 
хомогенно разпределение на температурата и температура в границите между 800 - 1200 °С. 
Горелката се включва автоматично при достигане на работно налягане P=0.05MPa. 
Височината на изпускащото устройство е 12м. Съоръжението е покупно и представлява 
контейнер, като газът преминава последователно през кондензоотделител, компресор, 
регулираща и предпазна арматура и достига до горелката. Изгарянето на газа е от закрит тип. 
Капацитет на факела - от 15 до 2000 нм³/ч. 
Факелът ще бъде оборудван с автоматична система за запалване, за наблюдение на пламъка и 
температурата, система за автоматично прекъсване на притока на газ и вентили за 
контролиране на пламъка. 

� МОНИТОРИНГОВИ СОНДАЖИ  
Предвижда се изграждане на 3 бр. мониторингови сондажи за подземни води (ПВ 1, ПВ 2 и 
ПВ 3) . 
Сондажите за подземни води са ситуиране като два пункта за мониторинг над депото и един - 
след депото, по посока на естествения поток на подземните води. 
Изграждането на всеки пункт включва следните видове работи: 
1. Прокарване на ядков сондаж с диаметър 132 мм. Описание на извадената ядка. Провеждане 
на наблюдения за появата на водно ниво. 
2. Изграждане на съоръженията, предназначени за мониторинг с конструкция съгласно 
специфичните изисквания по отделните видове работи. 

• ПВ 1 
Дълбочина : до 30 ± 2 м 
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Обсадно-филтрова колона: от РVС тръби с диаметър ф 63 мм в интервала 0.00 – до 30 ± 
2 м, но не по-малко от 3 м под установеното водно ниво. 
• ПВ 2 
Дълбочина: до 30 ± 2 м 
Обсадно-филтрова колона: от РVС тръби с диаметър ф 63 мм в интервала 0.00 – до 30 ± 
2 м, но не по-малко от 3 м под установеното водно ниво 
• ПВ 3 
Дълбочина: до 10± 2 м 
Обсадно-филтрова колона: от РVС тръби с диаметър ф 63 мм в интервала 0.00 – до 10± 
2 м, но не по-малко от 3 м под установеното водно ниво. 

Мрежи, съоръжения и комуникации 
• СОНДАЖ 

Водоснабдяването на отделните сгради и съоръжения на РД ще се извършва посредством 
площадкова водоснабдителна мрежа, която се захранва от сондаж за водовземане от подземни 
води. Общият капацитет на сондажа е: Среднодневно водно количество: Qср.дн =18431м3/год: 
365дн=50,5м3/ден=0,58л/с - 0,6л/с. 
Максимален дебит /пролетно-летен сезон/, Q макс =87,1м3/ден =1,0л/с.       
В обсега на Регионалното депо – Стожер, подземните води се прогнозират на абсолютна 
дълбочина 250÷270м (дълбочина 35-50м от повърхността), като посоката на движение е север-
северозапад с азимут 30-350, със среден напорен градиент, iср = 0,018. За изграждане на 
водовземно съоръжение е необходимо прокарване на сондаж до дълбочина 100±20м. При 
установената характеристика, съгласно чл. 35 на Наредба №1 от 10.10.2007 г., 
експлоатационните ресурси на проучваната част от водното тяло се категоризира   по степен 
на изученост и достоверност на: 
QЕР2 = 0.5 Qекс = 20,8 л/с – възможни; QЕР3 = 0.5Qекс =20,8 л/с - предполагаеми; 
Измервателното устройство (водомер), което ще отчита потребената вода от РД Стожер ще се 
монтирана на нагнетателната тръба на помпата в израдената шахта към сондажния кладенец – 
координати на сондажа N 43°24’59.5 и E 27°47’48.3.  

• ВОДОЕМ 540 М3 КЪМ ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА  
Захранването с вода на цялата площадка се осъществява от сондаж. Очакваното водно 
количество от него е от 0,58л/с до 0,6л/с. Посредством помпа и тласкател ПЕ ф50мм се пълни 
водоем с У=540м3 обединяващ битовите и противопожарни нужди за площадката. Резервоара 
е с две камери с размери 15 х 7.50м. Резервоарът е разположен на следните коти: кота терен - 
301,00 м., 0,00=299.78 кота дъно - 296.75 

• ВиК МРЕЖИ 
За нормалната работа на площадката на депото са разработени следния ВиК външни мрежи и 
съоръжения: 

⇒ водоснабдителна мрежа - обединена за битови и пожарни нужди  
⇒  битово-фекална канализация 
⇒ дъждовна  канализация 

⇒ за отстраняване маслата от гаражните клетки  
Основния захранващ Клон 1 е предвиден е ПЕВП ф200мм/10 атм . След него се 

развива пръстен - Клон 2, който разпределя битово и пожарно водно количество. Клон 3 захранва 
останалите пожарни кранове, гаражите, ремонтната работилница и административната 
сграда. 

� Водоснабдяване и канализация на сгради и съоръжения:  
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КАНТАРИ, РЕГИСТРАЦИЯ, ОХРАНА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ - захранването с вода и 
водопроводната връзка ще стане от площадков водопровод от ПЕВП. Отклонението е 
проектирано с ПЕ ф20. След връзката се предвижна спирателен кран ф1/2" с охранителна 
гарнитура. Вътрешната водопроводна мрежа е проектирана с полопропиленови тръби. В 
сградите тръбите ще преминат открити и ще се топлоизолират .Изолират се хоризонталните и 
вертикалните водопроводни клонове с топлоизолация 6 см. Хоризонталната мрежа да се 
изпълни с минимален наклон 0,005 към водочерпните кранове и крановете с изпъскател на 
отклоненията. За пълнене на дезинфекционната вана се предвиждат канелка УУ" с холендър. 
Излазите за канелките ще се монтират на 1.0м над пода. За топлата вода са предвидени 
електрически бойлери 10л За топлата вода ще се използуват тръби от полипропилен с 
издържливост до 80гр. Излазите за седящи батерии ще се монтират на 50см над пода, а за 
стенни на 1м над пода. 
Отвеждането на отпадните води от сградите ще стане в площадковата канализациял От 
сградите се отвеждат два вида води-води от дезинфекционната вана за ремонт които се 
отвеждат към технологична канализация и битови води. Канализационното отклонение от 
сградата е проектирано от дебелостенна РУС тръба ф160мм. Връзката става в площадкови 
РШ. Вътрешната вертикална канализация и отклоненията към нея ще се изпълнят с РУС 
тръби ф 110, ф50 и ф40мм. Каналните клонове излизат за вентилация над покрива с 
вентилационни шапки и РУС тръби ИУ устойчиви с диаметър равен на основния канален 
клон за да функционира нормално канализационната инсталация. Хоризонтналната 
канализация ще се изпълни под настилката от дебелостенни РУС тръби ф160мм/4,7. 
АДМИНИСТРАТИВНО - БИТОВА СГРАДА С ЛАБОРАТОРИИ - захранването с вода и 
водопроводната връзка ще стане от площадков водопровод от ПЕВП. Отклонението е проектирано с 
ПЕ ф40. След връзката се предвижна спирателен кран ф11/4" с охранителна гарнитура. Вътрешната 
водопроводна мрежа е проектирана с полипропиленови тръби. В сградата тръбите ще преминат 
открити и ще се топлоизолират. Изолират се хоризонталните и вертикалните водопроводните клонове 
с топлоизолация 6 см. Хоризонталната мрежа да се изпълни с минимален наклон 0,005 към 
водочерпните кранове и крановете с изпъскател на отклоненията. Светлото разстояние между 
успоредни водопроводни тръби е не по-малко от 50мм за ф40 и 80мм над ф40. Светлото разстояние до 
канални тръби минимум 15 см. Водопроводните тръби ще преминават винаги над каналните.  
Отвеждането на отпадните води от сградата ще стане в площадковата канализация. Канализационното 
отклонение от сградата е проектирано от дебелостенна РVС тръба ф160мм. Вътрешната вертикална 
канализация и отклоненията към нея ще се изпълнят с РVС тръби ф 110, ф50 и ф40мм. Каналните 
клонове излизат за вентилация над покрива с вентилационни шапки и РVС тръби. Хоризонтналната 
канализация ще се изпълни под настилката от дебелостенни РУС тръби ф160мм/4,7. 
СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ /ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ/ - 
захранването с вода и водопроводната връзка ще стане от площадков водопровод от ПЕВП. 
Отклонението е проектирано с ПЕ ф75. След връзката се предвижна спирателен кран ф21/2" с 
охранителна гарнитура. Вътрешната водопроводна мрежа е проектирана с поцинковани тръби 
21/2” и 2”. В халето тръбите ще преминат открити и ще се топлоизолират. Изолират се 
хоризонталните и вертикалните водопроводни клонове с топлоизолеция 6 см. 
Противопожарният вътрешен водопровод и касетите трябва да са от строителни продукти, 
отговарящи на изискванията за негоримост клас А. 

Отвеждането на отпадните води от сградата ще стане в площадковата канализация. 
Канализационното отклонение от сградата е проектирано от дебелостенна РУС тръби 
ф160мм. За халето е предвидена само хоризонтална канализация, отводняваща подови 
сифони.  
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СКЛАД ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - захранването с 
вода и водопроводната връзка ще стане от площадков водопровод от ПЕВП. Отклонението за 
складовете е проектирано с ПЕ ф63. След връзката се предвижда спирателен кран ф2” с 
охранителна гарнитура. За битовата чест се предвижда отклонение ПЕВП ф40мм. След него 
ще се изпълни тротоарен СК 11/4” с охранителна гарнитура. Вътрешната водопроводна мрежа 
е проектирана с полопропиленови тръби. В сградата с битова част тръбите са с 
полипропилен.Тръбите ще преминат открити и ще се топлоизолират. Изолират се 
хоризонталните и вертикалните водопроводни клонове с топлоизолеция 6 см. Хоризонталната 
мрежа да се изпълни с минимален наклон 0,005 съм водочерпните кранове и крановете с 
изпъскател на отклоненията.За измиване на помещението се предвиждат канелки ½” с 
холендър. На отклоненията към санитарните прибори се предвиждат спирателни кранове без 
изпускател. На отклоненията от магистралната мрежа се предвиждат спирателни кранове с 
изпускател. 
Излазите за канелките ще се монтират на 1.0м над пода. 
Отвеждането на отпадните води от сградата ще стане в  площадковата канализация. Връзката 
със сградата става в технологична и битова канализации. Канализационното отклонение от 
сградата е проектирано от дебелостенна РVС тръба ф160мм. За събиране на разляти води от 
опасни отпадъци се преидвиждат шахти за разляти опасни в-ва Течността ще се изпомпва с 
преносима потопяема помпа Q=1л/с Н=5м към контейнер за опасни отпадъци и ще се 
транспортира на отредените за целта депа. Подът ще се изпълни с наклон към шахтите 

� Каломаслоуловител 
За отделяне на калта и маслата от гаражните клетки се предвижда монтиране на 
каломаслоуловител с обем 2х700 л. /полиетиленови съдове/.  

� Шахти за опасни отпадъци /аварийни за разляти опасни вещества/  
Предвижда се изграждане на 4 броя шахти за разляти опасни отпадъци. 

o 1 бр. в кантари, регистрация, охрана, дезинфекция 
o бр. в склад за временно съхрание на опасни отпадъци 
o 1 бр. в нафтораздавателен пункт 

Шахтата е стоманобетонова, монолитна. Над шахтата се монтира метален решетъчен капак 
80х80 см. 
Размери  
Вътрешни – 70х70х120 см 
Външни – 110х110х140 см 
Шахтите се изпълняват от подложен бетон В25, водоплътен. 

� Черпателни резервоари за битови отпадни води  
За събиране на битови отпадни води се предвиждат 2 бр. ПЕ резервоари по50 м3 всеки, 
свързани помежду си. Резервоарите периодично се изпомпват с фекалка и се транспортират за 
третиране до ПСОВ – Врачанци. 

� Черпателни резервоари за води от компостиращата площадка 
За събиране на отпадни и дъждовни води от компостната площадка се предвиждат 4 бр. 
ПЕНП резервоари по50 м3 всеки, свързани помежду си. Събраната в резервоарите вода се 
използва за оросяване на компоста. В резервоарите се предвиждат 2 бр. помпи – работна и 
резервна Н=10.5 м, Q=1.5 л/с. Резервоарите са вкопани в земята. 

� Автоматична пожарогасителна инсталация 
Съгласно изискванията на ПСТН се предвижда АПГИ в производственото хале. 



 
Изпълнение на строителен надзор за строителство на регионално депо Стожер по 

FIDIC като част от проект No DIR-5112122-13-81 "Изграждане на регионална система 
за управление на отпадъците в регион Добрич", финанасиран по Опертативна програма 

" Околна среда 2007 - 2013г." 
 

Техническа спецификация   cтр. 29 от 60 

Халето е с височина 11,90м, стоманобетонова конструкция и метални ферми за покривната 
конструкция. Халето е неотопляемо затова се предвижда водно-въздушна система. 
Спринклерната система се състои от захранване с вода от резервоар и площадковата мрежа, 
автоматичен водоизточник /хидрофор/, работна и резервна помпи, контролно-сигнално 
устройство, тръби и монтирани върху част от последните спринклерни глави. Спринклерите 
се задействат при определена предварително температура, в случая...68 С̊, за да изпускат вода 
в площта под тях. Задействат се само спринклерите в близост до пожара. Продължителността 
на действие, при осигурено налягане и дебит е 60 минути. 
Максималната площ, защитавана от контролно-сигналния клапан, или тази на цялата 
инсталация е под 12 000 кв.м.  
Максималното разстояние между спринклерите /различни от стенните/ определено в проекта 
е под 4 метра. Максималното покритие от един спринклер е под 12 кв.м. 
Всички тръбопроводи на инсталацията се  изпълнят на заварка от безшевни стоманени 
тръби.Свързването да се прави така че да не се предизвика запушване в тръбите и намаляване 
на диаметъра. 
Инсталацията се изпълнява с наклон 0,003 към КСК с цел възможност за изпразване. 
Магистралната тръба преминава през най-ниската чат от помещението под гредите, а 
резпределителните тръбопроводи се вдигат според необходимостта за достигане проектната 
височина на разполагане. 
Монтажа на спринклерите от конструктивните елементи на сградата става на следните 
разстояния: 
-до колони-0,60м 
-до греди не повече от 1м и не по ниско от 30см пад тях. 
-до стени не повече от 1,50м. 
Тръбопроводите са магистрален от стоманнени тръби ф100 и ф150 и разпределителни според 
оразмеряването. 

• ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 
� Трафопост тип БКТП 20/0.4 kV, 1х1000  KVA  

Съоръжението е типово. Стените на корпуса са изпълниени от бетонни панели с рамки от 
ъглова стомана и арматурна мрежа, заварена за рамката. Подовият панел е с дебелина 80 мм и 
е изпълнен с външна рамка от П-профил №8. 
Помещенията на БКТП са оразмерени за трансформатор ТМ 1000 кVА. 
Трансформатора е ТМ 630/20/0,4 кV. 
Разпределителната уредба СрН е изпълнена с КРУ 20 kV, тип SM6. 
РУ на БКТП е оборудвана с три шкафа: «вход/извод» (ІM), «мерене» (GBC-B) и «Защита 
трафо» (QM). Предвидено е резервно място за монтаж на допълнителен шкаф ІМ. 
Силовият трансформатор е разположен в отделно трансформаторно помещение-килия като 
връзката между КРУ «Защита трафо» и трафомашината се осъществява чрез кабел САХЕкТ 
1х50 mm2,  с кабелни глави, монтирани по съвременна студена технология. В килията пред 
трансформатора се монтира предпазна врата-решетка, която се деблокира само след затваряне 
на заземителния нож в шкаф «Защита трафо». 
Вентилацията на трансформаторите се осъществява посредством естествена термодинамика 
чрез вентилационните решетки на вратите и стените, на които е поставена мрежа против 
проникването на птици и гризачи.   
Линията от трансформатора до главния прекъсвач в ТНН е оразмерена за трансформатори ТМ 
630 кVА, съгласно изискването на Възложителя и е изпълнена с проводник ПВ-А2 
3х(3х185)+2х185 mm2. 
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Табло НН е оборудвано с главен автоматичен прекъсвач Compact NS 1250A и регистрираща 
апаратура –волтметър с превключвател и място за електромер. 
Изводите от ТНН са защитени с вертикален разединител 400А с предпазители 400А – 8 броя.  

� Вътрешни електрически инсталации 
На обекта се предвижда изграждане на:  
- силнотокова ел. инсталация за осветление; 
- силнотокова ел. инсталация за контакти и изводи по ВиК и ОВК проект; 
- силнотокова ел. инсталация по технологичен проект; 
- телефонна инсталация; 
- инсталация за видеонаблюдение; 
- мълниезащитна инсталация; 
- заземителна инсталация; 
- районно осветление; 
- кабелни линии НН 
 

Силнотокова инсталация за осветление 
 

В складовите помещения и ремонтно-механичната работилница, инсталацията за осветление 
ще се изпълни с кабел СВТ, положен на скара или скоби по стените или тавана и вертикално – 
в PVC тръби Ф 16, /Ф20/ мм; (може и гофр. тръби). Тя е със сечение 2 х 1,5 мм2, 3 х 1,5 мм2 , 3 
х 2,5 мм2, 5 х 1,5 мм2  и  5 х 2,5 мм2 . Цялата арматура е за открита инсталация с подходящата 
степен на защита. 
В производствената сграда инсталацията да се положи по посочения начин с  кабел  NYY. 
В административно-битовата сграда и сградата за регистрация, инсталацията е за скрит 
монтаж със същия кабел СВТ (ПВВМ – за сградата „Регистрация). Осветителните тела са 
избрани съгласно направените светлотехнически изчисления за обекта, приложени в проекта.  
Предвидени са: 
- външен осветител конзолен SGS305 с н.л.в.н. 1xSON, 150/250W/230V, IP66,; 
- конзолен прожектор с х.л. 500 W, 1000W, IP 55 
- високо окачено осв. тяло SDK090 с м.х.л. 1xSON, 400W/230V, IP65,; 
- евакуационен осветител с л.л. 11 W и акумулаторно захранване; 
- луминисцентни осветителни тела 2 х 36 W, IP 54; 
- луминисцентни осветителни тела 2 х 58 W, IP 54; 
- луминисцентни осветителни тела 4 х 14 W, IP 20; 
- плафони с л.н.ж 60 W, IP 20; 
- плафони с л.н.ж 60 W, IP 44; 
- аплици с л.н.ж  60 W, IP 44; 
Токовите кръгове за осветление са от съответните табла за сградата. 
Осветлението се командва с ключове, монтирани на посочените в проекта места.  
Токовите кръгове за външното осветление се командват, чрез часовник, а в производството и 
складовете от двубутонни кнопки на фасадата на таблата.  
 

Силнотокова инсталация за контакти за общо ползване в сградите 
 

Тя ще се изпълни с кабели NYY в производствената сграда, ПВВМ в сграда ”Регистрация” и 
СВТ във всички останали. Сеченията са 3 х 4 (5 х 4) мм2 за главните линии и 3 х 2,5 (5 х 
2,5)мм2 – за отклоненията. Ще се полагат по описания начин: 
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В ремонтно-механичната работилница (РМР), Помпените помещения и сградата със 
съоражения за рециклиране - открито, в тръби със сечение Ф 20 мм; (може и гофр. тръби). 
Контактите са тип “Шуко” за открит монтаж (или евроконтакти 2Р+РЕ, IP 44, 16 А), както и 
евроконтакти 3Р+N+РЕ, IP 44, 16 А.  
В административно-битовата сграда, сградата на ”Регистрацията”, Склада  за временно 
съхранение на опасни отпадъци и битовата част на РМР -  инсталацията да се изпълни скрито.  
Контактите са тип “Шуко” за скрит монтаж.  
 

Ел.инсталациите по ВиК и ОВК проект 
 

Включват захранването на бойлери, помпи, климатични машини, вентилационни машини, 
калорифери, лъчисти нагреватели и др. Ще се изпълнят с кабели СВТ (NYY) с посочените в 
схемите на таблата сечения, положени по горе описания начин. При изпълнението на 
електромонтажните работи да се гледат и схемите на таблата за сеченията на кабелите. 
 

Ел.инсталациите по технологичен проект  
 

Включват захранването на машините и съоръженията от технологията. Ще се изпълни с 
кабели СВТ (NYY за производствената сграда)  с посоченото сечение, положени по описания 
вече начин за съответната сграда. При изпълнението на електромонтажните работи да се 
гледат и схемите на таблата за сечението на кабелите.  
Предвидено е захранване за ел. задвижване на врати на необходимите места. 
Изводите на посочените инсталации се захранват от съответното табло; 
Разпределителните шахти се изграждат от сглобяеми бетонови елементи – бетонен пръстен 
Ф100 /вътр. диаметър/ за РШ със стъпало и Н=60 см и конус Ф100/Ф60/ вътр. диаметър Н=70 
см и капак с вън. диаметър Ф80 см. 
 

Телефонна инсталация 
 

Телефонната инсталация се захранва с кабел ТПП 30х2х0,5 мм2 до преходна телефонна 
реглета, монтирана в сградата за регистрация (КПП). От там се изгражда прехвърляща линия 
до административната сграда с кабел ТПП 30х2х0,5 мм2 и прехвърляща линия до ремонтно-
механичната работилница с кабел ТПП 10х2х0,5 мм2. Вътрешната телефонна инсталация  да 
се изпъни с UTP cat 5e, изтеглен в PVC тръба 13,5 мм. На указаните места се монтира 
телефонна розетка RJ 11. 
 

Инсталация за видео наблюдение  
 

Системата за видео наблюдение е проектирана с цел наблюдение на периметъра на входно-
изходната зона на обекта, алеите и работните площадки. За целта са предвидени четири 
камери по външните стени на сградата за регистрация и кантарите и две камери по външните 
стени на сградата за съхранение на опасни отпадъци. Разположени са на 3м от кота терен и се 
монтират в кожух с отопление и вентилация.  На стълбовете за улично осветление монтирани 
в двата края на острова (Нст.=8м) са предвидени още две камери. Те да се монтират на 
конзола и в кожух с отопление и вентилация и са с възможност за наблюдение на 360°. 
Мрежата да се изгради от коаксиален кабел RG6 с медно жило и паралелно кабел ШВПС 
3х0,75 мм2 или (ШВПС 3х2,5 мм2), изтеглени в гофрирани тръби от помещението за 
съответния DVR до предвидените места на камерите. Схемата на изпълнение е тип звезда от 
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записващото устройство /DVR - Квадроплекс с възможност за наблюдение през интернет, 
запис на 4/8 камери (8 за DVR в сграда КПП и 4 за DVR в сграда опасни отпадъци/ до 
камерите. За обезпечаването на захранването на камерите и DVR  да се предвиди UPS. 

 
Мълниезащитна инсталация  
 

Мълниезащитата е разработена въз основа на нормативните изисквания. 
Предвидено е инсталацията да се изгради от три мълниеприемника с изпреварващо действие и 
съдържа следните елементи: 
Мълниеприемникът е с изпреварващо действие в комплект с връх/горни електроди/ и тръбна 
основа, подходящ за мълниезащита на широкоплощни обекти и открити пространства. 
Техническите му характеристики са: 

• Височина - 660 мм; 
• Диаметър - 120мм; 
• Тегло - 3.8 кг; 
• Изпреварващо време - 45 µs; 
• Категория на мълниезащита на обекта -1-ва; 
• Радиус на мълниезащитната зона на ниво терен -  Rp = 64 м; 
• Материал на водоустойчивия корпус - неръждаема стомана. 

Мачтата за мълниеприемник с изпреварващо действие се монтира, чрез вертикален елемент за 
анкериране /готово изделие според избрания доставчик/ -  за монтаж на стена или фасада на 
сграда или мачта монтирана на фундамент по приложен детайл чрез хоризонтален елемент за 
анкериране - за мълниеприемника в зелените площи.  
Техническите и характеристики на мачтата са: 

• Височина – 6 м (3м за мачтата монтирана в/у склада за временно съхранение на опасни 
отпадъци; 

• Диаметър – 65 мм; 
• Тегло ~ 4.7 kg; 
• Материал - поцинкованa стомана; 

Мълниеотводът е с хоризонтален и вертикален отвод от екструдиран алуминиев проводник 
Ф8.  
Монтира се прав съединител - планка, изработена от горещопоцинкована шина 40х4мм и 
заварена към заземителя. Осигурява връзка между мълниеотвода и заземителя чрез 
мултиклема. Предназначен е за извършване на контролни измервания на импулсното 
съпротивление на заземителя.  

Технически характеристики шина 40х4мм : 
• Ширина - 40 мм; 
• Дебелина – 4 м ;  
• Тегло – 1.25 kg/m; 
• Материал – стомана горещопоцинкована Z 300; 
• Дебелина на покритието – δ=0,850 µm. 

Монтира се заземителен кол Ø22 мм, предназначен за дълбочинно изграждане на заземително 
огнище, набит вертикално на 0,8 м от терена. 

Технически характеристики на заземителя: 
• Дължина - 1500 мм; 
• Диаметър - Ø22 мм ; 
• Тегло - 5,0 кг; 



 
Изпълнение на строителен надзор за строителство на регионално депо Стожер по 

FIDIC като част от проект No DIR-5112122-13-81 "Изграждане на регионална система 
за управление на отпадъците в регион Добрич", финанасиран по Опертативна програма 

" Околна среда 2007 - 2013г." 
 

Техническа спецификация   cтр. 33 от 60 

• Материал – стомана горещопоцинкована. 
Импулсното съпротивление на заземителя не трябва да надвишава 10Ω, което се констатира с 
проверка от лицензирана лаборатория. Ако е нужно се набиват още заземители. 
 

Заземителна инсталация  
 

Предвиден е вътрешен заземителен контур изграден от поцинкована заземителна шина 
40/4мм, на височина 50 см от пода. На съответните места към нея се свързва заземител 
комплект от 2 бр. поцинковани тръби 2,5" с  обща дължина 3 м забити, вертикално, като 
горният им край е на дълбочина 0,8 м под повърхността на терена. За обезопасяване на 
корпусите на всички ел. консуматори, тръбопроводи и метални съоръжения, същите да се 
свържат към поцинкованата шина 40/4мм. През 25м на заземителния контур и на връзката към 
комплект заземители да се направят болтови връзки за контролни замервания на импулсното 
съпротивление на заземителите.  
За присъединяване на РЕ жилата на захранващите кабели във всяко табло да се монтира 
заземителна шина, към която съобразно графичната част на проекта да се присъедини 
вътрешният заземителен контур на съответната сграда или отделностоящ заземител.  
 

Районно осветление и кабелни линии НН 
 

Районното осветление се осъществи с осветителни тела на рогатки по сградите (конзолно) и 
стълбове, осветяващи площадковите пространства, улиците и откритите работни зони.  
Уличното осветление е разработено съобразно съществуващите норми за осветление на 
пътища. Захранването се осъществява от локалните разпределителни табла и от касети, 
монтирани непосредствено до трафопоста и административната сграда. Предвиден е 
захранващ кабел САВТ 4х6 мм2 , изчислен по натоварване и спад на напрежение. Кабелът се 
полага в изкоп 0,8/1,1 м, като се спазват необходимите отстояния до външния ръб на бордюра, 
съответно от 0,5 до 1 м. Стълбовете са стандартни стоманотръбни с Нст.=6м и Нст.=8м, 
монтирани на фундамент. В основата на стълба на височина 0,3 м се монтира разклонителна 
кутия, снабдена с автоматичен предпазител. Осветителните тела са монтирани на рогатки, 
закрепени към стълбовете. Светлинният източник е натриева лампа с високо налягане 250W, 
тъй като те се характеризират с по - голям светлинен добив спрямо живачните лампи със 
същата мощност.  
Управлението на осветлението става чрез фотоелектрически превключвател, снабден с 
едноканален програмируем превключвател по време и/или часовник.  
На посочените места се изгражда заземител от поцинкована тръби 2,5" забити, вертикално, 
като горният им край е на дълбочина 0,8 м под нивото на терена. и се присъединява към 
стълба.   

• Вътрешноплощадкови обслужващи пътища и специални зони 
На територията на депото ще бъдат изградени обслужващи площадкови пътища, които 
изпълняват от уплътнена земна основа Е=30 МРа, върху която се полага несортиран трошен 
камък с Е=250 МРа под слой от плътен асфалтобентон с Е=1200 МРа. Изравняването на 
терена се осигурява посредством слой от заклинен трошен камък с Е=400 МРа. 
Приблизителна площ 6 400 м2. 

• ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 
Предвижда се монтаж на вентилационната система за отвеждане на дим и топлина в:  
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• сграда за рециклиране на материали с механично третиране – производствено хале с 8 
сортировъчни кабини 

• склад за временно съхранение на опасни отпадъци от бита 
• гаражи със склад, автомивка и ремонтно – механична работилница. 

Сградата на производствено хале е от IV - та степен на огнеустойчивост. Обектът е с вход от 
източна и западна страна за сградата. Сградата на склада за временно съхранение на опасни 
отпадъци от бита е с разгъната застроена площ от 512 м2. Сградата е от IV - та степен на 
огнеустойчивост. Обектът е с вход от южна страна за сградата. Помещението на гаражите е от 
III - та степен на огнеустойчивост. Обектът е с вход от южна страна за сградата. 
Вентилационната системата за отвеждане на дим и топлина се състои от следните компоненти 
: 
– Електромеханични задвижвания, които служат за отваряне и затваряне на областите, 
отвеждащи горещия въздух и осигуряващи притока на свеж въздух в системата за отвеждане 
на дима и топлината, както и в случай на вентилация. 
– Електрическо управление с два независими типа захранвания /мрежово и акумулаторно/, 
които гарантират подаване на напрежение във всяка ситуация. При пожар автоматичният 
детектор на пожар или външна пожароизвестителна система сработват бързо по параметъра 
дим. Налични са голям брой удобни функции за вентилация, напр. автоматична, временно 
проветрение или ограничаване на хода за осигуряване на ежедневно проветряване съобразно 
изискванията. Управлението на отворите на системата за отвеждане на дим и топлина може да 
се извършва в зависимост от посоката на вятъра, така че в случай на пожар да се използва 
съответно подветрената страна на сградата за димоотвеждане. 
– Електрическо устройство за ръчно управление служи за ръчно задействане на системи за 
отвеждане на дим и топлина и за индикация на работните и алармените състояния 
– Автоматични детектори, изпълняващи функции, свързани с безопасността и за комфортна 
естествена вентилация. За автоматично управление на проветрението и наблюдаване на 
атмосферните условия се използват детектори за вятър и дъжд, температурни датчици и 
регулатори.  
За сградата с гаражи с автомивка и ремонтно – механична работилница е предвидена и 
пожароизвестителна система, която се състои от: 

• Контролен панел - 31 – зонов, автоматичен, адресируем 
• Пожароизвестителни детектори 
• Противопожарен мрежов екраниран проводник 2 х1 мм2, 

Контролният панел се захранва мрежово 220 V + 10 % - 15 % и притежава аварийно 
захранване, изпълнено с вградени акумулаторни батерии (две 12V / 7Ah оловни капсуловани), 
позволяващи автономност минимум 72 часа в режим на покой, като по този начин се 
изключва възможността за отказ на работа, свързан с отпадане на мрежовото захранване. 
Пожароизвестителните детектори са с минимална охранявана площ 100 м2 при височина 3,5 
м. 
Кабелите на известителните линии се изтеглят на разстояние минимум 20 cm, ако са 
успоредни на силови инсталации. 
Детекторите на тавана се монтират на минимум 30 cм отстояние от осветителните тела. 
 

• ЗЕЛЕН ПОЯС 
Пространството във входната зона и съоръженията за обезвреждане на отпадъците е 
обезпечено с паркова площ между сградите и съоръженията, както и с разполагане на 
широколистни дървета, по протежение на основните артерии и около сградите.  
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От север и юг са планирани противоерозионни пояси в стръмните терени от акация и 
миризлива върба. Също така по периферията на имота са планирани три  защитни пояса, с 
обща дължина 751 л.метра. Целта е да се улавят/ гасят ветровете които в района са с локално 
проявление от североизток и север и запад. По този начин се търси и намаляване на 
въздействието от миграция на замърсители към населените места и обектите - с.Стожер и 
манастира Св. Марина.  
При дендрологичното проектиране на поясите са подбрани сравнително средно и бързо 
растящи видове, устойчиви на прах, серни и азотни оксиди. Също така видовете са 
традиционни за Добруджа – масово ползвани при изграждането на полезащитни пояси. Част 
от широколистните видове са с твърди и грапави листа, с власинки, тъй като е доказано, че те 
задържат до 3-4 пъти повече прах от видовете с гладки листа. Дърветата разположени в 
близост до халетата са с вертикално структурирана коренова система за недопускане 
дестабилизация на основите на сградите след продължителен период на експлоатация. 
В територията, предвидена за изпълнение на проекта има група от саморасли храсти /шипка, 
драка/ и няколко много малко количество нискостеблени дървета - предимно келяв габър и 
трънкосливка.  
Обрастванията попадат в площадката предвидена за клетка на депото и по периферията на 
терена предвиден за инсталация да преработка на отпадъци. Те следва да бъдат изчистени, 
след получаване на съответните разрешителни от компетентните органи на Общината. 
Територията предвидена за изграждане на клетки за депониране на отпадъци – втори и трети 
етап не се прочистват от растителност. В тях растителността се оставя на доизживяване, тъй 
като поетапно има противоерозионни функции и охранителни прахоулавящи функции.  
Площта, която е наложително да се почисти от растителност в първия етап от експлоатацията 
на депото е приблизително 14 240 m2 . 
 

Технологично оборудване:  
Изпълнителят следва да достави и монтира следното ново технологично оборудване на 
обекта: 

№ Артикул М Ст. 
1 Питателен бункер с разпръскач на торби и дозиращо устройство бр. 1 

2 
Наклонен гуменолентов транспортьор с оребрена лента и 
бордюр  

бр. 1 

3 Барабанно сито бр. 1 
4 Коритообразен гуменолент. транспортьор бр. 1 
5 Коритообразен разпределителен гуменолент. транспортьор бр. 1 
6 Надлентов магнитен сепаратор бр. 2 
7 Разпределителна транспортна лента  бр. 1 
8 Вибромаса бр. 1 
9 Плосък гуменолентов транспортьор за ръчно сортиране бр. 1 
10 Вихротоков сепаратор бр. 1 
11 Коритообразен разпределителен гуменолент. транспортьор бр. 1 
12 Балираща преса бр. 1 
13 Изработка и монтаж на Метална конструкция к-т 1 
14 Окомплектовка сортировъчни кабини к-т 1 
15 Автомобилни везни к-т 2 
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16 
Нафтоколонка модулна, единична, едностранна, 
високооборотна, с 1 маркуч, тип TS-MPD1-1 

бр 1 

 
Поз.1  Питателен бункер с разкъсващ вал за торби и дозиращо устройство 

Технически данни: 
обем на захранващият бункер - около 50 м3 
производителност – 10 до 50 м3/час 
мин. широчина на захранващият отвор на бункера – 7 000 мм 
макс. височина на захранващият отвор на бункера – 2 500 мм 
инсталирана ел. мощност –  не повече от 18 кВт 
Питателният бункер се състои от следните основни компоненти: 

o захранващ бункер  
o верижен лентов под за подаване на материала с индивидуално ел. задвижване 
o дозиращ вал с разкъсващи зъби (хидравлично осигурени срещу счупване) с 
индивидуално ел. задвижване 
o тиристорно локално управление 
o централна мазилна система 
o електрошкаф за силовото захранване 
o авариен стоп и цялостна система за защита от злополуки съгласно с нормите за 
сигурност 

Поз.2  Наклонен гуменолентов транспортьор с оребрена лента с бордюр 
Технически данни: 
дължина на лентата – прибл. 11 метра 
широчина на лентата – 1200 мм 
наклон на лентата – до 45° 
разстояние между ребрата – около 600 мм 
височина на реброто и на страничния гъвкав бордюр – мин 120 мм 
скорост на лентата – в рамките на 1,0 метър/секунда 
инсталирана ел. мощност – не повече от 7,5 кВт 
Транспортьорът се състои от следните основни компоненти: 

o тяло на лентата, изработено като стабилна стоманена конструкция с 
възможност за напасване по височина  
o гумена транспортна лента с напречни ребра и гъвкав бордюр, 
маслоустойчива 
o х-гумиран задвижващ вал с директно задвижване, електромотор с кух вал и 
торсионна опора 
o уплътняващи лайсни от горната страна и водещи ролки от долната страна на 
лентата 
o почистващ шабър от вътрешната страна на лентата отдолу 
o централна мазилна система 
o електрошкаф за силовото захранване 
o авариен стоп и цялостна система за защита от злополуки съгласно с нормите 
за сигурност 

Поз.3  Барабанно сито (тромел) 
Технически данни: 
диаметър – 1600 мм 
обща дължина – около 7500 мм 
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дължина на ситото – около 6000 мм 
големина на отворите – 80 мм 
производителност – не по-малко от 50 м3/час 
инсталирана ел. мощност – не повече от 24 кВт 
Барабанното сито се състои от следните основни компоненти: 

o тяло на ситото изработено като стабилна, самоносеща се профилна стоманена 
конструкция 

o отделните сегменти съставляващи ситото са на винтова връзка, така че в 
зависимост от характера на входящия материал да могат да бъдат подменяни с 
такива, с оптимален размер на отворите 

o лагеруването на ситото посредством ролки с висока товаро-устойчивост и 
вулколаново покритие 

o задвижващи ролки свързани с мотор-редуктора посредством гъвкав гумен 
съединител 

o централна мазилна система 
o електрошкаф за силовото захранване 
o авариен стоп и цялостна система за защита от злополуки съгласно с нормите 
за сигурност 

Поз.4  Коритообразен гуменолентов транспортьор 
Технически данни: 
дължина на лентата – прибл. 7 метра 
широчина на лентата – 1000 мм 
скорост на лентата – в рамките на 1,0 метър/секунда 
инсталирана ел. мощност – не повече от 4 кВт 
Транспортьорът се състои от следните основни компоненти: 

o тяло на лентата, изработено като стабилна стоманена конструкция с 
възможност за напасване по височина  

o гумена транспортна лента, маслоустойчива 
o х-гумиран задвижващ вал с директно задвижване, електромотор с кух вал и 
торсионна опора 

o уплътняващи лайсни от горната страна и водещи и опорни ролки от долната 
страна на лентата 

o почистващ шабър от вътрешната и външната страна на лентата отдолу 
o централна мазилна система 
o електрошкаф за силовото захранване 
o авариен стоп и цялостна система за защита от злополуки съгласно с нормите 
за сигурност 

Поз.5  Коритообразен разпределителен гуменолентов транспортьор 
Технически данни: 
дължина на лентата – прибл. 5 метра 
широчина на лентата – 800 мм 
скорост на лентата – в рамките на 1,0 метър/секунда 
инсталирана ел. мощност – не повече от 1,5 кВт 
Транспортьорът се състои от следните основни компоненти: 

o тяло на лентата, изработено като стабилна стоманена конструкция с 
възможност за напасване по височина  
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o лентата се придвижва ръчно в две крайни положения с фиксатори около ос в 
началото, като по този начин осигурява последователното запълване на 
контейнери рециклируеми отпадъци от черни метали 

o гумена транспортна лента, маслоустойчива 
o х-гумиран задвижващ вал с директно задвижване, електромотор с кух вал и 
торсионна опора 

o уплътняващи лайсни от горната страна и водещи и опорни ролки от долната 
страна на лентата 

o почистващ шабър от вътрешната и външната страна на лентата отдолу 
o централна мазилна система 
o електрошкаф за силовото захранване 
o авариен стоп и цялостна система за защита от злополуки съгласно с нормите 
за сигурност 

Поз.6  Надлентов магнитен сепаратор – 2 бр. 
   Технически данни: 
дължина на сепаратора – прибл. 1,6 метра 
широчина на сепаратора – 1000 мм 
скорост на лентата – в рамките на 1,8 метър/секунда 
макс. разстояние над транспортната лента – 400 мм 
инсталирана ел. мощност – не повече от 8,5 кВт 
разположение – напречно на транспортната лента 
Магнитния сепаратор се състои от следните основни компоненти: 

o електро-магнитен блок за сепариране на черни метали 
o тяло на лентата, изработено като стабилна стоманена конструкция с 
възможност за напасване по височина  

o гумена транспортна лент, маслоустойчива 
o електромагнитен сепариращ модул  
o х-гумиран задвижващ вал с директно задвижване, електромотор с кух вал и 
торсионна опора 

o уплътняващи лайсни от горната страна и водещи и опорни ролки от долната 
страна на лентата 

o почистващ шабър от вътрешната и външната страна на лентата отдолу 
o централна мазилна система 
o електрошкаф за силовото захранване 
o авариен стоп и цялостна система за защита от злополуки съгласно с нормите 
за сигурност 

Поз.7  Разпределителна транспортна лента - 5 м 
Технически данни: 
дължина на лентата – прибл. 5 метра 
широчина на лентата – 1000 мм 
скорост на лентата – в рамките на 1,0 метър/секунда 
инсталирана ел. мощност – не повече от 1,5 кВт 
Транспортьорът се състои от следните основни компоненти: 

o тяло на лентата, изработено като стабилна стоманена конструкция с възможност 
за напасване по височина  

o лентата се придвижва ръчно в две крайни положения с фиксатори около ос в 
началото, като по този начин осигурява последователното запълване на 
контейнери рециклируеми отпадъци от черни метали 



 
Изпълнение на строителен надзор за строителство на регионално депо Стожер по 

FIDIC като част от проект No DIR-5112122-13-81 "Изграждане на регионална система 
за управление на отпадъците в регион Добрич", финанасиран по Опертативна програма 

" Околна среда 2007 - 2013г." 
 

Техническа спецификация   cтр. 39 от 60 

o гумена транспортна лента, маслоустойчива 
o х-гумиран задвижващ вал с директно задвижване, електромотор с кух вал и 

торсионна опора 
o уплътняващи лайсни от горната страна и водещи и опорни ролки от долната 

страна на лентата 
Поз.8  Вибромаса 

Технически данни: 
дължина на сепаратора – прибл. 3 метра 
широчина на захранващия улей – мин. 1200 мм 
производителност – до 40 м3/час 
инсталирана ел. мощност – не повече от 5 кВт 
Вибромасата се състои от следните основни компоненти: 

o тяло на вибромасата изработено като стабилна стоманена конструкция с 
възможност за напасване по височина; работните повърхнини да са облечени с 
мин. 5 мм дебела износоустойчива стомана 

o електромагнитен вибратор с тиристорно управление 
o окачване на масата на спирални пружинни пакети 
o електрошкаф за силовото захранване 
o авариен стоп и цялостна система за защита от злополуки съгласно с нормите 
за сигурност 

Поз.9  Плосък гуменолентов транспортьор за ръчно сортиране 
 Технически данни: 
дължина на лентата – прибл. 27 метра 
широчина на лентата – 1400 мм 
скорост на лентата – регулируема от 0,2 до 1,0 метър/секунда 
инсталирана ел. мощност – не повече от 7,5 кВт 
тегло – около 6750 кг 
Транспортьорът се състои от следните основни компоненти: 

o тяло на лентата, изработено като стабилна стоманена конструкция с 
възможност за напасване по височина  

o гумена транспортна лента, маслоустойчива 
o х-гумиран задвижващ вал с директно задвижване, електромотор с кух вал и 
торсионна опора 

o уплътняващи лайсни от горната страна и водещи и опорни ролки от долната 
страна на лентата 

o тиристорно локално управление 
o почистващ шабър от вътрешната и външната страна на лентата отдолу 
o централна мазилна система 
o електрошкаф за силовото захранване 
o авариен стоп и цялостна система за защита от злополуки съгласно с нормите 
за сигурност 

Ръчното сепариране се извършва в затворена, климатизирана и вентилирана кабина. 
Потокът от отпадъци подлежащи на сепарация се транспортира от плоският 
гуменнолентов транспортьор, от двете страни на който са разположени приемателни 
улеи. Всяка противостояща двойка приемателни улеи отвежда екстрахирания 
мятериал в една от събирателните клетките разположени под сортировъчната кабина. 
Предвиждат се общо 8 такива клетки, което определя и максималния брой на 
сепарираните фракции. 
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Поз.10  Вихровотоков сепаратор за отделяне на цветни (NE) метали 
Технически данни: 
дължина на сепаратора – прибл. 3,5 метра 
широчина на сепаратора – 1000 мм 
скорост на лентата – в рамките на 1,8 метър/секунда 
инсталирана ел. мощност – не повече от 7,5 кВт 
разположение – напречно на транспортната лента 
Вихровотоковият сепаратор се състои от следните основни компоненти: 

o тяло на лентата, изработено като стабилна стоманена конструкция с 
възможност за напасване по височина 

o вихровотоков сепариращ модул  
o гумена транспортна лент, маслоустойчива 
o х-гумиран задвижващ вал с директно задвижване, електромотор с кух вал и 
торсионна опора 

o уплътняващи лайсни от горната страна и водещи и опорни ролки от долната 
страна на лентата 

o почистващ шабър от вътрешната и външната страна на лентата отдолу 
o централна мазилна система 
o електрошкаф за силовото захранване 
o авариен стоп и цялостна система за защита от злополуки съгласно с нормите 
за сигурност 

Поз.11  Коритообразен разпределителен гуменолентов транспортьор 
Технически данни: 
дължина на лентата – прибл. 5 метра 
широчина на лентата – 800 мм 
скорост на лентата – в рамките на 1,0 метър/секунда 
инсталирана ел. мощност –  не повече от 1,5 кВт 
Транспортьорът се състои от следните основни компоненти: 

o тяло на лентата, изработено като стабилна стоманена конструкция с 
възможност за напасване по височина  

o лентата се придвижва ръчно в две крайни положения с фиксатори около ос в 
началото, като по този начин осигурява последователното запълване на 
контейнери рециклируеми отпадъци от черни метали 

o гумена транспортна лента, маслоустойчива 
o х-гумиран задвижващ вал с директно задвижване, електромотор с кух вал и 
торсионна опора 

o уплътняващи лайсни от горната страна и водещи и опорни ролки от долната 
страна на лентата 

o почистващ шабър от вътрешната и външната страна на лентата отдолу 
o централна мазилна система 
o електрошкаф за силовото захранване 
o авариен стоп и цялостна система за защита от злополуки съгласно с нормите 
за сигурност 

Поз.12  Балираща преса 
Технически данни: 
препоръчителни размери на балите  – 720 х 700 х 400...1200  мм 
капацитет –  до  120 м3/час 
работно налягане на пресата – повече от 50 Н/cм² 
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инсталирана ел. мощност – не повече от 20 кВт 
Балиращата преса се състои от следните основни компоненти: 

o тяло, изработено като стабилна стоманена конструкция  
o приемателен бункер с подаващ и дозиращ механизъм 
o пресоващ участък с хидравлични цилиндри 
o хидравлична станция 
o система за връзване на балите 
o централна мазилна система 
o електрошкаф за силовото захранване 
o авариен стоп и цялостна система за защита от злополуки съгласно с нормите 
за сигурност 

Поз.13  Изработка и монтаж на Метална конструкция 
Станцията за ръчна сепарация се състои от следните основни компоненти: 
стоманобетонна конструкция, към която се монтират термопанели 
пътеки за движение на персонала – от двете страни на работните места с широчина 
0.8 м 
2 бр. метални стълби с ширина 0,8 м. и парапет 1,10 м. от двете страни за достъп до 
работните места. Стъпалата се изработват от рифелова ламарина.   
Двукамерен UV стабилизиран карбонат за достъп на светлина до кабините 
Станцията за ръчна сепарация е разположена върху носещи бетонови стени, високи 
3,4 м., разположени успоредно през 2,8 м. 
Металната конструкция се разполага върху носещи бетонови стенички, издигнати на 
1,20 м. от пода на станцията. 
Технически данни: 
височина – 2,4 м. 
дължина – 22,4 м 
ширина – 5,2 м 
тегло – около 6 000 кг. 

Поз.14  Окомплектовка сортировъчни кабини 
Окомплектоването на сортировъчната кабина включва: 
32 бр. ръкави /меки/ за отвеждане на отпадъците от отворите към контейнерите – 
гъвкави, кръгли с диаметър 0,6 м. и дължина (дълбочина) 2 м. 
16 бр. капаци с конусна присъединителна повърхнина на ниво 55 см. от пода на 
кабината с размер 80х80 см. с кръгъл отвор с удължител 20 см. в средата, диаметър 
на отвора 60 см (за удължителя на отвора се закачат ръкавите). Капаците са метални, 
с износоустойчиво покритие и се разполагат върху бетонова рамка. 
32 бр. заключващи се механизми за захващане на ръкавите към удължителя на 
отворите. 
2 бр. гумени прегради 1,7х1,1 м. с ресни 

Поз.15  Автомобилни везни 
 Електронни автомобилни везни – шахтов тип. 

Технически данни: 
Обхват мин.40 тона.  
железобетонни платформи 
размери 14 х 3 м. 

Поз.16  Нафтоколонка модулна, единична, едностранна, високооборотна, с 1 маркуч  
За дизелово гориво с висок клас на точност  
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Технически данни: 
С четири бутален разходомер АДАСТ клас на точност ±0,5%, регулируем, 
пломбиран, отговарящ на изискванията за измервателни средства от НЦМ; 
Самозасмукваща помпа АДАСТ - дебит 50 или 90 l/min с вграден байпас; 
Автоматичен пистолет за зареждане ZVA; 
Дължина на маркуча – 5 м.;  
Вграден филтър с воден сепаратор  

 
2. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  
 

2.1 Цел на обществената поръчка 
С изпълнението на поръчката се цели да се обезпечи законосъобразното изпълнение на 
строителството и да се постигне успешно изпълнение на проект: “ИЗГРАЖДАНЕ НА 
РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН 
ДОБРИЧ” посредством качествено упражняване на функциите на Инженер по смисъла на 
FIDIC (Червена книга) и функциите на строителен надзор по смисъла на чл.166 от ЗУТ в 
подкрепа на Възложителя по:  

- Договора за извършване на СМР за изграждане на регионално депо за отпадъци в 
землището на с. Стожер, Община Добричка, съгласно общите и специфичните условия на 
Договора по FIDIC – Червена книга, включително доставка и монтаж на Технологично 
оборудване; 
наричан за краткост договора по FIDIC , както и за : 
  
2.2  Предмет на поръчката  
Предметът на поръчката включва:   

1. Осъществяване функциите на Инженер през етапа на извършване на строителни  
и монтажни работи, свързани с изграждане на регионално депо за отпадъци в землището на с. 
Стожер, Община Добричка, съгласно изискванията на Договорни условия за строителство за 
строителни и инженерни проекти, проектирани от възложителя. Общи условия. 
Международна федерация на инженерите-консултанти (FIDIC), Първо издание, 1999г. Второ 
издание на български език: Българска асоциация на архитектите и инженерите-консултанти 
(БААИК), 2008г.(FIDIC Червена книга); 

2. Упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ при извършване 
на строителни и монтажни работи свързани с изграждане на регионално депо за отпадъци в 
землището на с. Стожер, Община Добричка.  

 
Настоящата обществена поръчка се отнася за дейност, планирана в рамките на проект 

DIR – 5112122-13-81 „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ДОБРИЧ”, ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 НА ОП „ОКОЛНА СРЕДА” 
2007-2013г., финансиран от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд  на 
Европейския съюз, както и правителството на Р България чрез Оперативна програма Околна 
среда 2007 – 2013. 

 
Забележка :  
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a) FIDIC е Международен съюз на инженерите - консултанти, като съкращението 
е образувано от началните букви на наименованието на френски език и по своята 
същност това е Международен съюз на националните сдружения на инженерите - 
консултанти. 

б) Навсякъде в тръжните документи избраният за ИЗПЪЛНИТЕЛ по настоящата 
обществена поръчка се счита за „КОНСУЛТАНТ” по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, за 
„ИНЖЕНЕР” по смисъла на „FIDIC – ЧЕРВЕНА КНИГА”. 

 в) В изпълнение предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява функциите на 
Инженер и строителен надзор по отношение: 

- дейностите по Договор за «Строителство на Клетка 1, производствени и обслужващи 
сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на материали на РД с.Стожер по 
Договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, 
проектирани от Възложителя (Червена книга)», съгласно общите и специфичните условия на 
Договора по FIDIC – Червена книга”, вкл. доставка и монтаж на Технологично оборудване; 

  
      2.3. Обхват на поръчката :  

 

Обхватът на работата на Изпълнителя по предмета на поръчката се състои в:  
 

1. Изпълнение на функциите на Инженер, съгласно FIDIC, Червена Книга 
 Упражняване на непрекъснат строителен надзор по смисъла на чл. 168, ал. 1 от ЗУТ 
при извършване на строителни и монтажни работи (свързани със Строителство на Клетка 1, 
производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на 
материали на РД с.Стожер по Договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и 
инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга)”), като носи отговорност за: 
законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и 
протоколите по време на строителството, контрол на влаганите в строежа строителни 
продукти, координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация и 
изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията към 
строежите по чл. 169, ал. 1, ал.  2 и ал. 3 на ЗУТ; 

 

2. Подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими 
за оценка на строежа, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, 
съгласно Наредба на Министъра на регионалното развитие и благоустройство за актовете и 
протоколите, съставени по време на строителството; 

 

3. Носене на отговорност по смисъла на чл. 168, ал. 7 от ЗУТ; 
 

4. Следене за прилагането на пакета от мерки и дейности включен в „Плана за 
управление и опазване на околната среда” – изготвен и изпълняван от Строителя в рамките на 
сключения Договор за СМР; 

 

5. Контрол по изпълнението на Работната програма на Строителя, вкл. количеството и 
качеството на влаганите материали и на извършените работи по сключения Договор за 
строителство по FIDIC Червена книга. 
 
 

6. Създаване на система за текущо отразяване на всички извършени работи, промени в 
стойности, промени в проектното решение, плащания, резултати от изпитвания на материали, 
проби на съоръженията, както и всички открити и предизвикани аварии по съществуващите 
елементи на техническата инфраструктура; 
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7. Периодично уточняване с Изпълнителя на строителството относно обхвата 
(фронта) на извършваните СМР; 

 

8. Организиране на ежемесечни срещи, с участие на Строителя и Възложителя 
(Звеното за изпълнение на проект: „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Добрич”), включващи доклади на по-важни обстоятелства, проблемни 
казуси, посещения на обектите, протоколиране на срещите; 

 

9. Отговорност за пълнотата и качеството на всички актове по време на строителство 
съгласно ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба, екзекутивната документация и внасяне на 
документацията за издаване на разрешение за ползване в качеството на упълномощено лице 
от Възложителя в рамките на срока за завършване и въвеждане в експлоатация; 

 

10. Съгласуване на изготвяната екзекутивна документация в хода на изпълнение на 
обществената поръчка за СМР на обекта;  

 

11. Отговорност за прилагането на Договора за строителство по FIDIC и за всички 
решения, становища, мнения, сертификати, заповеди, издадени в качеството на Инженер, 
произтичащи от условията на FIDIC, Червена Книга; 

 

12. Изготвяне на периодични доклади до Възложителя, за дейностите, проблемите и 
напредъка на работите, както и специализирани доклади при необходимост /при спор, по 
искане от Възложителя и др./; 

 

13. Информиране на Възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на проекта 
и за предприетите мерки за тяхното решаване;  

 

14. Изготвяне и издаване на технически паспорт на строежа, съгласно разпоредбите на 
чл.176а и чл. 176б от ЗУТ и изискванията на Наредба No5 от 28.12.2006 г. за техническите 
паспорти на строежите; 

 

15. Съставяне и подписване на актове и протоколи по писмено искане на Възложителя 
извън фиксираните в Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството; 

 

16. Изпълняване на предписания и указания получени от Управляващия орган и 
Междинното звено на Оперативна програма околна среда (ОПОС) и съобразяване формите на 
отчетни документи на ИНЖЕНЕРА (Актове на Инженера за сертифицираните разходи за 
изпълнените строително-монтажни работи), с Указанията за попълване и подредба на искания 
за средства, предоставяни от бенефициентите по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 
2013 г.” - http://ope.moew.government.bg/bg/references. 

 

17. Съдействие за сключване на Договори с експлоатационните дружества за 
присъединяване на строежа към мрежите на техническата инфраструктура; 

 

18. Даване на инструкции и/или указания за точно и качествено изпълнение на 
строителните и монтажните дейности и взимане на решения по технически въпроси, които не 
променят одобреният инвестиционен проект, а само го доуточняват и допълват; 

 

19. Информиране на Възложителя и РДНСК за всяко нарушение на строителните 
нормативни разпоредби, в тридневен срок след установяване на нарушението; 
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20. Координация на взаимоотношенията между участниците през етапа на изпълнение 
на   строителството – проектанти, изпълнители на СМР, представители на Възложителя, 
представители на държавните контролни органи; 

 

21. Оказване съдействие при извършване проверки на място и одити, взимане на проби, 
извършване на замервания, набиране на снимков материал и осигуряване на достъп до 
наличната проектна документация (в рамките на реализирания проект по ОПОС) при искане 
от страна на контролни органи;  

 

22. Изпълнение на мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на 
място от компетентните контролни органи;  

 

23. Отразяване в писмени протоколи настъпили неблагоприятни или извънредни 
обстоятелства на обекта, като има задължението да изготви и съответната оценка на 
последствията, както и да издаде инструкции за отстраняване и др.; 

 

24. Спазване изискванията за съхраняване на документацията свързана с изпълнението 
на Договора,съгласно изискванията на ОПОС 2007-2013 г.; 

 
 
(2) Задачите на Изпълнителя в рамките на обхвата на работата ще включват, но без да 

се ограничават до следното: 
 
 

Административни задачи :  
 

1. осигуряване и поддръжка на свой централен офис за изпълнение на Договора по 
предмета на поръчката на територията на град Добрич; 

 

2. осигуряване и поддръжка на приобектов офис в хода на изпълнение на 
строителството на строителната площадка (ПИ №000056 в землището на с.Стожер, община 
Добричка); 

 

3. мобилизация на екипа на Инженера преди началото на строителните дейности по 
Договора за строителство по FIDIC Червена книга и своевременното му въвеждане в 
управление на строителството на обекта; 

 

4. информиране на Възложителя за напредъка на строителството, посредством 
редовни доклади и организиране на информационни срещи и посещения на място на обекта 
по Договора за строителство по FIDIC; 

 

5. съветване на Възложителя по административни проблеми, произтичащи от 
изпълнението на Договора за строителство по FIDIC; 

 

6. контролира осъществяването на мерките за публичност от страна на изпълнителя 
по Договора за строителство в частта поставяне на билбордове и табели,  подпомагане на 
Възложителя при набавяне на точни данни за обекта за нуждите на предвидените мерки за 
информация и публичност;   
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7. съгласува РПОИС разработен от Строителя. Изпълнението на строителството се 
провежда по съгласувания РПОИС; 

 

8. одобрява с предварение всяка една поръчка (заявка) за Технологично оборудване, 
материали  и/или работи на Изпълнителя на строителството и осъществява входящ контрол 
чрез проверка и приемане на всяка доставка на Строителя;  

 

9. подготвя и представя на Възложителя делегирането на права и отговорности на 
оправомощените специалисти, включени в изпълнението на строителния надзор; 

 

10. изпълнява необходимите действия за откриване на строителната площадка и 
определяне на строителна линия и ниво на строежа, удостоверява и съхранява Протокола по 
реда и в сроковете по чл. 157 от ЗУТ; 

 

11. уведомява изпълнетеля на строителството за Датата на започване и заверява на 
Датата на започване  Заповедната книга на строежа, след съставяне на протокола за откриване 
на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и уведомява 
заинтересованите органи и ведомства по реда и в сроковете по чл. 158, ал. 2 от ЗУТ; 

 

12. открива строителната площадка и определя строителната линия и ниво за 
разглеждания строеж само в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, като състави 
необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи 
по време на строителството; 

 

13. проверява и контролира всички Договорни изисквания и условия за започване на 
изпълнението на Договора за строителство; 

 

14.  извършва подробно и задълбочено проучване на проектната документация в целия 
й обем и дава писмено становище по нея към Възложителя; 
 

15.  координира дейността на останалите участници в хода на реализацията на проекта 
при оформянето на строителната документация;  
 

16. подготвя цялостния комплект от строителни книжа, необходими за техническото и 
финансово досие на обекта за Възложителя и за целите на приемателния процес. 
 
Задачи по време на фазата на строителство:  
 

По време на този период работата на Изпълнителя ще включва (без да се ограничава 
само до това) следните задължения: 

 

1. контрол върху Работните програми на Строителя при изпълнение на Договора за 
строителство и изготвяне на становища по тях; 

 

2. провеждане на постоянен контрол и инспектиране на място на строителните работи, 
за да провери дали изпълнението и влаганите материали отговарят на спецификациите, 
проектната техническа документация по количество и качество, съответствието им на 
проектните и нормативни изисквания и добрите инженерни практики; 
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3. издава Съобщение за несъответствие, както и писмени инструкции за 
отстраняване/поправка на всички работи, които не отговарят на изискванията на Договора за 
строителство; 

 

4. проверява повърхнини по геодезичен път; 
 

5. начално и последващи периодични фотографски заснемания на обекта, одобряване 
на всякакви чертежи на местата, нивата и координатите на временни геодезични точки, 
ползвани от строителите; 
 

6. одобряване на всякакви табели поставяни на входа на обекта и по неговите граници; 
 

7. контрол за спазването на мерките за опазване на околната среда, от страна на 
Строителя, съгласно Плана за опазване на околната среда; 

 

8. създаване на система за сертифициране на извършените работи и дейности по 
Договора за строителство по FIDIC, които следва да са съобразени и с Указанията за 
попълване и подредба на искания за средства, предоставяни от бенефициентите по 
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” - 
http://ope.moew.government.bg/bg/references;  

 

9. одобряване на документите, посочени в изискванията и спецификациите, преди 
изработването на отделни механични, електрически и автоматизирани части и възли; 

  
10. създаване и водене на ежедневни дневници на обекта, включващи ежедневна 

информация получена от Строителя за работещата техника, персонал и обстоятелства, 
включително открити и причинени аварии на обекта; 

 

11. изискване за представяне от страна на Строителя и одобряване на подробни методи 
за изпълнение на по-важните строителни и монтажни работи, както и обхватът им, преди 
тяхното започване;  

 

12. измерване и сертифициране на количествата съгласно FIDIC Червена Книга; 
 

13. консултиране с Възложителя на всички нареждания за промяна и получаване на 
неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промените съгласно  
специфичните условия на Договора за строителство по FIDIC; 

 

14. представя процедура за извършване на промени, както и формите за нея; 
 

15. контролира техническата целесъобразност на всяка една предлагана промяна, 
процедирането й съгласно законовите и Договорни изисквания, необходимостта от включване 
на други участници и допълнителни процедури, влияние върху стойността и срока за 
изпълнение; 

 

16. консултиране на Възложителя по искове и претенции на Изпълнителя в т.ч.: дава 
писмено становище по всички възникнали искове на Изпълнителя към Възложителя или 
обратно, както и съдейства за навременното им обезпечаване с необходимата документация. 
Защитава при необходимост своето становище пред съдебни или арбитражни институции; 

 

17. предприема възможните действия за защита на интересите на Възложителя и в 
управлението на всички неблагоприятни събития или обстоятелства, които могат да 
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възникнат, по такъв начин, че да сведе до минимум появата на непредвидени разходи, при 
спазване на законовите изисквания и условия и прекъсване или забавяне на напредъка на 
работите, в съответствие с разпоредбите на ЗОП и на Договорните условия; 

 

18.  текущ преглед и одобряване на отчетите и исканията за плащане от страна на 
Строителите по Договора за строителство по FIDIC Червена Книга; Издаване на : 
сертификати за междинни плащания, сертификат за плащане при завършване, сертификат за 
окончателно плащане, както и своевременно представяне на същите пред Възложителя; 

 

19. съставяне на актове и протоколи по време на строителството, при спазване на 
Наредба № 3; 
 

20. одобряване на програмата на Строителя за провеждане на всички тестове преди 
предаване и тестове за предаване на обекта на Възложителя;  

 

21. поръчва тестове на материали и завършени работи, както и премахването на 
неправилни работи или такива, които не са извършени съгласно стандартите с писмена 
инструкция; 

 

22. съставя и подписва протоколи за опитни изпитвания (вкл. уплътнявания на насипи); 
 

23. одобрява писмено подготвителните лабораторни изпитвания (опити); 
 
24. одобряване ползването на други еквивалентни, или по-високи стандарти, спрямо 

стандартите, записани в Договора, при обоснована от Изпълнителя по настоящия договор (в 
качеството му на Инженер по FIDIC) необходимост, в съответствие с офертите на Строителя и 
с предварително съгласие на Възложителя; 

 

25. одобряване на всички методи и средства за повдигане на материали, конструкции, 
съоръжения и т.н.; 

 

26. изискване на образци от материали и документация за съответствие на влаганите 
материали по всички части на Договора, когато е приложимо в рамките на Договора, по 
преценка на Инженера. При всички случаи на обективна невъзможност да се доставят 
позиции от офертата на строителите, Инженерът се задължава да получи информация от 
Строителя и да получи писмено одобрение от Възложителя, което не може да нарушава 
конкурентните условия на обществената поръчка; 

 

27. съхранение и контрол на своевременното предоставяне и пълнотата на цялата 
документация за изпълнението на Договора, включително документация от производителя и 
доставчика на машините, съоръженията, сертификати за проби на машини и съоръжения от 
сертифициращи организации, гаранции, застраховки, екзекутивна документация, протоколи 
от срещи, финансова документация и всички други документи издадени от строителите или 
надзора;  

 

28. преглеждане и одобряване на наръчниците за използване и поддържане на 
Технологичното оборудване преди пускане в пробна експлоатация; 

 

29. преглеждане и одобряване на програмата за обучение на персонала на 
Технологичното оборудване.  
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30. Провеждане на месечни срещи за напредъка на работите, като води и протоколи за 
обсъжданията. Изпълнителят трябва да представя на Възложителя протоколите от месечните 
срещи, заедно с тримесечните отчети. Да подготвя протоколи и от всички други официални 
срещи, в които участва. Документацията от месечните срещи е неразделна част от 
официалната документация на обекта. 

 

31. контрол на изготвянето на екзекутивна документация от страна на Изпълнителя на 
Договора за строителство по FIDIC, проверка на окомплектоването и заверка на същата за 
обекта; 

 

32. подготвя и организира за подписване Констативния акт (обр. 15) за изпълнения 
строеж по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, както и издаването на писмени становища от 
специализираните органи за Приемателна комисия за обекта; 
 

33. контрол на извършваните проби и изпитания, предшестващи въвеждането в 
експлоатация, в съответствие с предписанията на производителите на Технологичното 
оборудване, както и на пробите след въвеждане в експлоатация на Технологичното 
оборудване;  
 

34. носи отговорност за правилното, навременно организиране на изпитанията на 
обекта, като за целта издава писмени инструкции; 
 
Задачи по време на периода за съобщаване на дефекти в изпълнението: 
 

По време на този период работата на Изпълнителя ще включва (без да се ограничава 
само до това) следните задължения: 

 
1. поддържане на екип през периода за отстраняване на дефекти и мобилизиране на 

специалисти при специфичните етапи на наблюдение и документиране на процесите съгласно 
офертата. Предоставяне на тримесечна база на актуализиран списък на дефектите – 
отстранени, оставащи и новопоявили се;  

 

2. проверка и одобрение на извършеното от Строителя кадастрално заснемане за 
издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР;  
 

3. констатиране на остатъчни дефекти, контрол за отстраняване на дефекти в 
строителството, описани в акт образец 15; 

 

4. разпореждане на повторни проби  и изпитания, в случай на необходимост; 
  
5. подготвяне на Окончателен доклад до Възложителя след приключване на 

строително-монтажни работи по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и участие при организиране на 
Държавна приемателна комисия за издаване на разрешение за ползване на обекта. 

 

6. подготвяне на документацията за издаване на Разрешение за ползване, в качеството 
на упълномощено от Възложителя лице, съгласно чл. 4 ал. 2 на Наредба №2 от 31 юли 2003 г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 
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7. организиране на пробите след завършване и докладване за постигането на 
проектните показатели при експлоатационни условия, обвързано с гаранциите на Строителя 
на Договора за строителство по FIDIC Червена книга;  
  
 
Задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти 
 

По време на този период работата на Изпълнителя ще включва (без да се ограничава 
само до това) следните задължения: 

 
1. издаване на сертификат за изпълнение след отстраняване на дефекти и доказване 

параметрите на съоръжението; 
 

2. изготвяне на окончателни технически и финансови доклади за настоящия Договор, 
предаване на архивите по Договорите на възложителя.   
 

 НЕДОПУСТИМО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДАЧИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Е: 
 

� Нареждане от Инженера на промени или замени /в количества, материали, техника, 
технологично оборудване,  стандарти, методи, персонал, време, проби/, без предварително 
одобрение на Възложителя и без предварително предложение от изпълнителя на 
строителството, остойностяващо всички възможни последващи разходи и включващо всички 
рискове при изпълнение; сертифициране на допълнителни разходи или издаване на 
определения, които биха довели до увеличаване на цената на Договора; издаване на 
определения, които биха довели до удължаване на сроковете на Договора; 

 

� Одобряване от Инженера на искове от изпълнителя по под-клауза 20.1 от FIDIC и 
Специфичните условия на договора, както и включването им в сертификати за междинни 
плащания, или поправки на последващи сертификати на основание, че плащане по предходни 
искове е било дължимо по преценка на Инженера;  

 

� Взимане на решения от Инженера по под-клауза 3.5 от FIDIC и Специфичните 
условия на договора, както и даване на указание, мнение или оценка по отношение на 
представени искове от изпълнителите по под-клауза 20.1 от FIDIC и Специфичните условия 
на договора, без изричното писмено искане от Възложителя на такова решение,  указание, 
мнение или оценка, във връзка с иск на изпълнител; 

 
� Неинформиране на Възложителя за възможен преразход на предвидените средства 

по дадена позиция на количествените сметки/ценовите таблици и по Договора като цяло, 
включително ползването на резервните суми; 

 

� Неспазване на сроковете за произнасяне от страна на Инженера при измерване на 
количествата /по Червена книга/;  

 

� Спор между Възложител и Изпълнител по строителния договор, вследствие  
бездействие, забавяне или избягване от страна на Инженера, да определи дължимо плащане за 
извършена работа, или работи, когато Възложителят е отправил писмено искане за такова 
решение или оценка, във връзка със спорно тълкувание на спецификация или позиция от 
количествените сметки/ценовите таблици; 
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� Заверяване на Сертификат/Отчет при завършване, както и издаване на   
Сертификат за окончателно плащане с включени искове на изпълнителите на договорите по 
FIDIC и/или с включени допълнителни дължими суми по мнение на изпълнителите на 
договорите по FIDIC без санкция от страна на Възложителя. 
 

� Сертифициране на допълнителни разходи по под-клауза 4.12 Непредвидими 
Физически Условия от Договора за «Строителство на Клетка 1, производствени и 
обслужващи сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на материали на РД с.Стожер 
по Договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, 
проектирани от Възложителя (Червена книга)» , без да е получил специално писмено 
одобрение от страна на Възложителя. 
 

� Взимане на решения от Инженера по Под-клауза 13.1 „Право да Променя, ако 
промяната представлява промяна на под-клауза 1.1.4.1 ”Приета Договорна Сума” или под 
клауза 1.1.3.3. ”Време за Завършване”, без да е получил специално писмено одобрение от 
страна на Възложителя. 
 

� Сертифициране на количества и/ или суми, определени по клауза 20 ”Искове, 
Спорове и Арбитраж”, без да е получил специално писмено одобрение от страна на 
Възложителя. 
 

Действия на Инженера, противоречащи на гореспоменатите инструкции, ще се считат 
за действия без представителна власт. 

Евентуални действията и бездействия на Инженера, описани в тази точка, в 
зависимост от тяхната повторяемост и сериозност, могат да  бъдат основание 
Възложителят да поиска смяна на персонал на Инженера, смяна на Инженера или 
заплащане на неблагоприятни последици, произтекли от действия, за които последният 
не е бил изрично упълномощен от страна на Възложителя. 
 

Важно! 

Изпълнителят, който ще упражнява функциите на строителен надзор следва да 
съгласува с Възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на 
работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки 
 
 

3.  ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 

3.1 Продължителност 
Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е с обща продължителност не повече 

от 27 месеца. Срокът по договора започва да тече от датата на получаване на писмено 
известие от страна на Възложителя. Възложителят ще изпрати писмено известие след 
подписване на договор за «Строителство на Клетка 1, производствени и обслужващи сгради, 
площадки и съоръжение за възстановяване на материали на РД с.Стожер по Договорните 
условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от 
Възложителя (Червена книга)» . 
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Срокът за изпълнение на предмета на поръчката приключва до 30.06.2015 г. 
Срокът за изпълнение на договора включва: 
o Предвиденият срок за изпълнение и въвеждане в експлоатация на обекта е  не по-
късно от 31.12.2014г. 
o Периодът за съобщаване на дефекти - 6 месеца, който започва да тече след 
въвеждане на обекта в експлоатация /удостоверен със сертификат за приемане на 
обекта/. 
o Срокът приключва с издаване на „Сертификат за изпълнение”, съгласно клауза 
11.9 от Договорните условия на „ФИДИК - Червена книга”; 

При всички случаи, периодът на отговорност на Изпълнителя ще продължи, съгласно 
изискванията на  Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минималните гаранционни срокове за извършени строително-монтажни 
работи, считано от датата на издаване на разрешително за въвеждане в експлоатация, съгласно 
Българския Закон за устройство на територията.  
 
3.2. Индикативни етапи на изпълнението 
 

Предметът на поръчката може да бъде разчетен и изпълнен в рамките на следните 
индикативни етапи: 
 

1. Подготвителен период, мобилизация, наемане и обезпечаване на централен офис в 
гр. Добрич и приобектов офис от Изпълнителя, запознаване със строителните книжа и с 
Договора по FIDIC Червена книга, установяване на система за управление и контрол ; 

 

2. Даване на нареждане за започване на изпълнението на Договора по FIDIC  Червена 
книга, откриване на строителната площадка, заемане на приобектовия офис ;  

 

3. Упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ и супервизия по условията на 
FIDIC, издаване на актове и протоколи, сертифициране на плащания ; 

 

4. Контрол от страна на Изпълнителя при изготвяне на екзекутивната документация от 
Строителя; 

 

5. Подготвяне и подписване на КОНСТАТИВЕН АКТ за установяване годността за 
приемане на строежа (обр.15) ; 

 

6. Изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168 (6) от ЗУТ и Технически паспорт 
на строежа, съгласно чл. 176а и чл.176б от ЗУТ и Сертификат за Приемане под-клауза 10.1 по 
FIDIC Червена Книга ; 

 

7. Запознаване Държавна приемателна комисия (ДПК) с изпълнения сроеж съгласно 
съставения окончателен доклад и приложената документация към него, в резултат на което 
ДПК съставя протокол обазец 16 с предложение за издаване на Разрешение за ползване на 
строежа.  

 

8. Надзор през периода за съобщаване и отстраняване на дефекти на Договора по FIDIC 
Червена книга и неговото приключване с издаване на Сертификат за изпълнение по под-
клауза 11.9 по FIDIC Червена Книга и представяне на окончателен доклад по Договора за 
строителен надзор. 
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4. ПЕРСОНАЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, АНГАЖИРАН ПО НАСТОЯЩАТА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 
4.1. Общи положения 

Изпълнителят носи отговорност за осигуряването на достатъчен брой експерти 
притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на 
спецификата на поръчката. Всички експерти трябва да са независими и Изпълнителят следва 
да гарантира за отсъствието на конфликт на интереси по отношение на възложените им 
задължения свързани с Договора.  

 

Изпълнителят е длъжен да упражнява строителен надзор и да извършва координация 
при изпълнение на строителството на обекта чрез технически правоспособни лица, съгласно 
изискванията на НАРЕДБА № 9 от 22.05.2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи 
строителен надзор 

 

Всички експерти от екипа, които имат решаваща функция за изпълнението на 
Договора, се определят като ключови експерти.   

 Дългосрочни ключови експерти са тези, които са на разположение ежедневно през 
периода на изпълнение на строителните и монтажни работи, свързани с изграждане на 
регионално депо за отпадъци в землището на с. Стожер, Община Добричка. От тях 
Ръководителят и неговия заместник са на разположение и в периода за съобщаване и 
отстраняване на дефекти до издаване на „Сертификат за изпълнение”. 

 Краткосрочни ключови експерти са тези, които са на разположение ежедневно  
през периода на изпълнение на специализирани подобекти и/или на специализирани видове 
строителни и монтажни работи, свързани с изграждане на регионално депо за отпадъци в 
землището на с. Стожер, Община Добричка. 

 
 

Експертите, които следва да бъдат осигурени като спомагателни, се определят като 
неключови експерти.  

 
4.2. Изисквания към ключовия експертен състав: 

 Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да разполага минимум с 
екип от следните ключови експерти : 

Дългосрочни ключови експерти 
- Ръководител надзорен екип (Резидент инженер);  
- Заместник ръководител надзорен екип (Заместник резидент- Инженер); 
- Инженер по качеството и съответствието на материалите;  
- Инженер по количествата (FIDIC Червена Книга 1999 г.);  
- Инженер – геодезия и вертикална планировка; 
- Инженер – геотехника; 
 Краткосрочни ключови експерти 
- Експерт „ВиК мрежи”; 
- Експерт „Пречистване на води” 
- Експерт „Газова, горивна и пречиствателна техника и технология”; 
- Експерт „Електроинженер”;    
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- Експерт „Машини и съоръжения/техники и технологии за опазване на околната среда”;    
- Експерт „Пътно строителство”; 
- Експерт по Част „Конструктивна”;  
- Експерт-Геолог 

 
 

• Експертите: Инженер по качеството и съответствие на материалите; Инженер – 
геодезия и вертикална планировка; Инженер – геотехника и Инженер по 
количествата (FIDIC Червена Книга 1999 г.) следва да присъстват на строителната 
площадка (ПИ №000056 в землището на с.Стожер, община Добричка) ежедневно за 
срока на изпълнение на строителните и монтажни работи, предмет на поръчката.  

• Експертите: Ръководител надзорен екип (Резидент инженер) и Заместник 
ръководител надзорен екип (Заместник резидент- Инженер) следва да присъстват на 
строителната площадка (ПИ №000056 в землището на с.Стожер, община Добричка,) или 
на територията на гр. Добрич - ежедневно за срока на изпълнение на предмета на 
поръчката, като намаляват присъствието си през периода за съобщаване и отстраняване 
на дефектите.  

• Всички останали ключови експерти следва да присъстват на площадка (ПИ №000056 в 
землището на с.Стожер, община Добричка) по време на извършване на специфични 
СМР на обекта, както и да са на разположение на Инженера – през останалото време.  
 

 
Ръководителят на надзорния екип носи пълна отговорност за работата на надзорния 

екип, като може да делегира някои от своите правомощия по договора за строителство на 
екипа си, с изключение на правомощия по: 

 

• под-клауза 3.5 от Общите условия на договора по FIDIC Червена книга;  
 

• преговаряне или приемане на изменения и искове по клауза 13 от Общите условия на 
Договора по FIDIC Червена книга;  

 

• подпис на платежни документи, документи по клауза 14.6 от Общите условия на 
Договора по FIDIC Червена книга. 
 

4.3. Допълнителен персонал на Изпълнителя 
 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка посочва в Договора за нейното 
изпълнение лице за контакт, което следва да заема отговорна позиция на пълен работен ден в 
организацията на Изпълнителя. Лицето за контакт следва да бъде адресат на всички 
официални известия по Договора. Негово задължение е да обсъжда официалната комуникация 
между Страните по Договора със съответните членове от екипа на Изпълнителя и да 
предоставя официални отговори на Възложителя.  
 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка при необходимост наема за 
изпълнението на неговите задължения по Договора и помощен персонал, който да го 
подпомага за целия период на изпълнение на Договора по отношение на административно 
обслужване (устен и писмен превод, информационно обслужване, транспорт, офис логистика, 
т.н.). Членовете на този персонал не следва да се посочват в офертата.  
 
4. ЛОГИСТИКА, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
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Логистичните изисквания към Изпълнителя са : 
 Мястото за изпълнение на поръчката е: ПИ №000056 в землището на с.Стожер, община 
Добричка, като в централния офис на изпълнителя в град Добрич ще се осъществяват и 
координационни срещи, доколкото са необходими за изпълнение на задачите. 
 

Изпълнителят е отговорен за адекватното обезпечеване на работата на своя персонал.  
 От Изпълнителя се изисква да: 

• организира и финансира за собствена сметка пътни, дневни и квартирни разходи за 
ангажирания по Договора персонал;  

 
• организира и финансира централен офис в гр. Добрич и приобектов офис на 

територията на депото за работата на ангажирания по договора персонал, вкл. 
финансира всички консумативи и режийни разходи по издръжката на офисите; 

• организира и финансира всички други дейности, необходими за успешното 
изпълнение на договора – преводачески услуги, офис логистика, транспорт за 
нуждите на персонала си, техника, измервателни уреди, др.; 
 

• предоставя за лицата от неговия екип нужните лични предпазни средства, в т.ч. 
средства за указване на първа помощ и работно облекло; 

• обезпечава нормални санитарно-хигиенни условия на територията на строителния 
обект за своя персонал в т.ч. условия за: хранене, преобличане, отдих, снабдяване с 
питейна вода 

 
Всички гореизброени разходи ще се считат за включени в предложената от участника в 
ценовата оферта цена.  
 

6.  ДОКЛАДВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  
 

Отчитането на работата на Изпълнителя ще се извършва чрез изготвяне и представяне на 
доклади за извършената дейност.  
За целите на изпълнението на Договора Изпълнителят на настоящата обществена поръчка 
следва да изготви и представи следните доклади (в цифров вид и на хартиен носител) на 
Възложителя: 

• встъпителен доклад; 

• междинни месечни, тримесечни и годишни доклади за изпълнението на Договора; 
• окончателен доклад след завършване на строителните работи (по чл.168, ал. 6 от ЗУТ) 

• доклади от проби; 

• доклад за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия; 

• доклади и становища при поискване от Възложителя. 
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• окончателен доклад за изпълнение на Договора; 
6.1 Встъпителен доклад 
Изпълнителят трябва да изготви и внесе Встъпителен доклад до 20 работни дни от датата на 
сключване на Договора.  

 

Всъпителният доклад съдъръжа: 
o обща информация – съдържание и обхват на доклада; дейности, извършени по 

време на началния мобилизационен период; участници в изпълнението на проекта  
за: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион 
Добрич” и линии на комуникация с Изпълнителя и останалите преки и косвени 
участници в хода на строителството;          

o дейности, планирани през следващия отчетен период и участие на ключовите 
експерти; 

o друга информация по преценка на Изпълнителя.  

 
6.2 Междинни месечни, тримесечни и годишни доклади за изпълнението на договора 
Междинните доклади съдържат (доколкото е приложимо за отделните доклади): 
 

o изпълнение на задълженията на Изпълнителя по този договор за отчетния период; 
 

o описание на персонала на Изпълнителя, вложен като човешки ресурс за 
изпълнението на отчетния период с описание на извършените дейности; 

 

o описание на трудностите, възникнали по време на отчетния период по отношение на 
изпълнението на Договора и мерките предприети за тяхното отстраняване;  

 

o администрирането на Договора – осъществени срещи, протоколи, кореспонденция и 
други; 

 

o по искане на Възложителя и предоставени от Изпълнителя становища и доклади 
при поискване по време на отчетния период; 

 

o предложените дейности за последващия отчетен период и участието на ключовите 
експерти;  

 

o приложена кореспонденция между страните; 
 

o персонал на обекта, вкл. на подизпълнители; 
 

o механизация, вкл. на подизпълнители; 
 

o доставка на  материали и техника; 
 

o протоколи от ежеседмични срещи на обекта и извършени действия; 
 

o текущи геодезични заснемания с оглед удовлетворяване чл. 116 на ЗУТ; 
 

o екзекутивна документация и заповедна книга – статус; 
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o съответствие с Плана за опазване на околната среда; 
 

o текущи искове и изменения; 
 

o съществуващи проблеми; 
 

o бъдещи дейности; 
  

o очаквани проблеми и необходими мерки; 
   

o резюме на напредъка, индикатори за напредък; 
 

-  финансов напредък спрямо паричния поток на изпълнителите (съпоставка на реално 
кумулативни разходвани средства спрямо прогнозния кумулативен паричен поток); 

 

- физически напредък спрямо графиците на изпълнение, забележки по Отчета за 
напредък на Строителя и снимков материал; 

  
o Друга информация по преценка на Изпълнителя. 

 
6.3 Окончателен доклад след завършване на строителните работи (по чл. 168, ал. 6 от 
ЗУТ) 

Строителния надзор изготвя окончателен доклад до Възложителя след приключване 
строително-монтажните работи на Изпълнителя на строителството. Представените в доклада 
подробни данни трябва да дадат възможност на Възложителя и на компетентните Български 
органи (които ще издадат разрешението за ползване) да проверят и потвърдят, че работите са 
изпълнени в съответствие с договора и наредбите и че постигнатото качество отговаря на 
посоченото в Спецификацията.  
Окончателният доклад трябва да бъде съставен, подписан и подпечатан от лицето, 
упражняващо строителен надзор, и подписан от технически правоспособните физически лица, 
определени за надзор на строежа по съответните проектни части. Докладът съдържа 
задължително оценка за изпълнението на следните условия: 

1. законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрения проект и 
условията на издаденото разрешение за строеж, подробно описание на предвиденото с 
подробния устройствен план застрояване; 

2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 

3. свързване на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията 
на техническата инфраструктура; 

4. изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ;  

5. вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съществените 
изисквания към строежите; 
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6. липса на щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, 
причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти; 

7. достъпност на строежа, вкл. и за лица с увреждания; 

8. енергийна ефективност; 
9. годност на строежа за въвеждане в експлоатация. 

В доклада се вписват: 
1. основание за издаването му, дата на съставяне, договор с възложителя, номер и дата 

на лиценз (свидетелство за оправомощаване), квалифицираните специалисти съгласно 
заверения списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото 
лице или едноличния търговец, от кого се представлява и управлява; 

2. всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, 
дневници, заповедна книга и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на 
съответен вид строителни и монтажни работи); 

3. договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на 
техническата инфраструктура; 

4. издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени 
санкции, ако има такива. 

6.4  Окончателен доклад за изпълнение на Договора за услуга 
След изтичане на срока за съобщаване на дефекти, Изпълнителят изготвя окончателен доклад, 
който съдържа най-малко следното: 
 

o изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора за финалния отчетен 
период и резюме на изпълнението за целия период на Договора; 

 

o описание на персонала на Изпълнителя, вложен като човешки ресурс за 
изпълнението за отчетния период и резюме за персонала, вложен за целия период 
на Договора; 

 

o описание на трудностите и предприетите мерки за отстраняването им по отношение 
на изпълнението на договора за отчетния период и резюме за трудностите и 
предприетите мерките за целия период на Договора; 

 

o администрирането на договора – осъществени срещи, протоколи, кореспонденция и 
други през отчетния период; 

 

o поискани от Възложителя и предоставени от Изпълнителя становища и доклади 
при поискване по време на отчетния период и резюме на становищата и докладите 
при поискване за целия период на договора; 
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o въпросите, идентифицирани в междинните докладите за напредък, по нагледен начин 
за целия период на строителството; 

 

o подробен анализ на резултатите, продуктите и постиженията, индикатори; 
 

o критично проучване на съществени проблеми, които са възникнали, препоръки за 
преодоляване на тези проблеми в бъдеще; 

 

o всички въпроси, които следва да се вземат под внимание от Община град Добрич и 
оператора на бъдещата регионална система за управление на отпадъците по време на 
бъдещата експлоатация и поддръжка на системата; 

 

o Финансов доклад обхващащ договора по FIDICи настоящия договор за услуга; 
 

o друга информация по преценка на Изпълнителя.  
 

6.5 Доклади от проби и доклад за постигане на проектните показатели при 
експлоатационни условия 

Изпълнителят представя доклади от проби и доклади за постигане на проектните 
показатели при експлоатационни условия, в разумен срок, предшестващ всякакви процедури и 
актове по приемане на под-обекти, функционални части, завършени обекти, както и преди 
заверяване на отчети при завършване и преди издаване на „Сертификат за изпълнение” по 
смисъла на подклауза 11.9 от Общите условия на FIDIC - Червена книга. 
  

6.6    Доклади и становища при поискване от Възложителя 
 

Докладите при поискване от Възложителя, които Изпълнителят подготвя по спешни 
въпроси или по теми, изискващи по-нататъшно пояснение или становище, съдържат информация, 
съответна на поставеното от Възложителя искане за пояснение или справка. 

 

 
Забележка: Докладите на Изпълнителя задължително съдържат наличните към момента 

приложения, подкрепящи изложената в тях информация. Приложенията могат да бъдат 
документи, схеми, таблици, протоколи, диаграми, доклади от сертифициращи органи и други. 
 
 

8. ПЛАЩАНИЯ 
 
Плащанията по Договора ще се извършват по банков път, в Български лева, при спазване на 
реда и условията на Договора за изпълнение. 
 

При ценообразуване на предлаганата цена, Изпълнителят следва да е предвидил всички 
разходи, необходими за изпълнение на поръчката в изискания обхват, в т.ч.: 
 

� разходи за осигуряване и текуща издръжка на централен офис на територията на гр. 
Добрич и приобектов офис на територията на строителния обект - осигуряване на 
необходимото обзавеждане, оборудване, консумативи, режийни; 

� разходи за екипа на Изпълнителя – предложени ключови експерти, вкл. 
възнаграждания, съответните социални и здравни плащания към тях и други разходи, 
свързани с екипа и необходими за изпълнението на поръчката 
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� разходи за екипа на Изпълнителя – неключов и помощен персонал, вкл. 
възнаграждания, съответните социални и здравни плащания към тях и други разходи, 
свързани с екипа и необходими за изпълнението на поръчката 

� плащания към подизпълнители /ако има такива/ 
� други разходи, считани за необходими за изпълнение на Договора 

 
9. ПУБЛИЧНОСТ 
 

Във връзка с информиране на широката общественост за финансирането, предоставяно от 
Европейския съюз по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” за “Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в Регион Добрич”, в рамките на който се 
прави настоящата обществена поръчка и в последствие ще се изпълнява Договорът на 
Изпълнителя, следва да се предприемат мерки за осигуряване на информираност и 
публичност.  
Мерките за информация и публичност имат за цел: 

� да повишат обществената осведоменост и прозрачността по отношение на 
съфинансирането на проекта по ОПОС; 

� да информират широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз 
съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея. 

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 - Приложение 1 към настоящата Техническа 
спецификация. 

 


