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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. 

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. 

„Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните 

проекти и упражняване на строителен надзор, за строеж: сепарираща инсталация за 

битови отпадъци, включително доставка и монтаж на необходимото технологично 

оборудване ” 

 

След въвеждане в експлоатация на „Регионалната система за управление на 

отпадъците – Стара Загора“, смесените битови отпадъци от територията на Община 

Гълъбово се транспортират до „Претоварна станция за битови отпадъци – Гълъбово“, от 

където за пресоване се извозват до Регионален център за управление на отпадъците – 

Стара Загора за депониране.  

Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез 

разделно събиране и сортиране на рециклируеми материали от битовите отпадъци и 

предаването им за рециклиране или повторна употреба. Изграждането и въвеждането в 

експлоатация на инсталацията за сепариране на битовите отпадъци, ще е в съответствие с 

йерархията при управлението на отпадъците съгласно разпоредбите на чл. 4 на Директива 

2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, с чл. 6, ал. 1 на 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и с определените приоритети в Националния 

план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. (НПУО). Реализацията на 

проекта ще подпомогне и изпълнението на задължението на България като държава – 

членка на ЕС, произтичащо от чл. 6 от Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на 

отпадъци, за приемането на мерки да се депонират само отпадъци, които вече са били 

третирани. С реализация на проекта Община Гълъбово и Община Раднево, които имат 

сключено споразумение за създаване на система за третиране и сепариране на битовите 

отпадъци, ще изпълнят целите по чл.31, ал.1, от ЗУО, тъй като до момента в двете общини 

няма инсталации и съоръжения за предварително третиране на битови отпадъци.  



 

Местонахождение на обекта: 

Обекта е ситуиран в свободната част на имот 53134.220.51 с площ 18,000 дка, в 

землището на село Обручище, община Гълъбово. В рамките на имота има изградена 

„Претоварна станция за битови отпадъци – Гълъбово“, която е финансирана по проект № 

DIR – 5112122-9-7 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 

регион Стара Загора“ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“. Обектът на 

настоящата поръчка ще се изгради в свободната част на горепосочения имот, до границата 

с поземлен имот 53134.220.48.  

 

Основната цел на настоящата обществена поръчка е избор на консултант за 

оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор 

при изпълнение на СМР на инсталацията за сепариране на битови отпадъци. 

Специфичната цел на обществената поръчка е гарантиране на надежден контрол 

върху качественото изпълнение на планираните строително-монтажни работи, отговарящи 

на предварително зададените качествени, количествени и технически параметри и 

показатели  

 

Очаквани резултати от изпълнени на настоящата обществена поръчка:  

 Изготвен Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти.  

 Качествено и законосъобразно изпълнени строително-монтажни работи, в 

съответствие с изискванията на работния проект и клаузите на договора за строителство.  

 Подписани всички необходими приемателни документи за строителните обекти.  

 Предаден окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ  

 Въведена в експлоатация инсталация за компостиране.  

 Въведена в експлоатация инсталация за сепариране на отпадъци 

 

 

II. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА. 

С изпълнението на поръчката се цели да се обезпечи законосъобразното 

изпълнение на строителството чрез оценка за съответствие на изготвените инвестиционни 

проекти и упражняване на строителен надзор при реализацията му. 

Изпълнителят на поръчката ще има ангажименти, произтичащи от ЗУТ и в 

съответствие с всички други нормативни актове, регламентиращи особеностите и 

задълженията в дейността му с оглед спецификата на строителството при реализацията на 

проекта. Ще бъдат сключен договор за Инженеринг – изготвяне на работен проект, 

изпълнение на строително монтажни работи и упражняване на авторски надзор, 

включително доставка и монтаж на технологично оборудване за изграждане на 

инсталация за сепариране. Изпълнителят следва да изготви комплексен доклад за оценка 



на съответствието на работния проект със съществените изисквания на строежите и да 

упражнява строителен надзор на обекта – проектиране и изграждане на инсталация за 

сепариране на битови отпадъци.  

 

1. Изпълнителят следва да извърши следните дейности:  

Дейност 1. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти на 

кмпостиращата инсталация и на инсталацията за предварително третиране със 

съществените изисквания към строежите.  

Оценката обхваща проверка за съответствие с:  

 предвижданията на подробния устройствен план;  

 правилата и нормативите за устройство на територията  

 изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;  

 изискванията за взаимна съгласуваност между частите на инвестиционния 

проект  

 изискванията за пълнота и структурно съответствие на инженерните 

изчисления;  

 изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръженията с повишена опасност, ако в обекта има такива;  

 специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен 

акт, ако за обекта има такива; 

 изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от 

вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на 

строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за 

биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг 

специален закон, както и дали мерките и условията от тези актове са отразени 

в проекта;  

 изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на 

строително- монтажните работи  

 изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работните 

проекти със съществените изисквания към строежите. 

 

Дейност 2. Упражняване на строителен надзор, съгласно чл.168, ал.2 от ЗУТ 

при изпълнение на СМР на обекта – инсталация за сепариране на битови 

отпадъци: 

Изпълнителят следва да упражни строителен надзор в обем и обхват, съгласно 

изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, като изпълни 

най-малко следните дейности: 

 законосъобразно започване на строителните дейности;  



 упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на 

СМР, съгласно инвестиционните проекти и изискванията на нормативните 

актове;  

 проверка на изпълнените СМР по количества и цени и подписване на 

протоколи за приемане на изпълнените СМР от строителя;  

 контрол при съставяне на актовете и протоколите, в съответствие с 

изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството;  

 осъществяване на контрол относно спазване на условията за безопасност на 

труда, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и 

подзаконовата нормативна уредба;  

 опазване на околната среда по време на изпълнението на строителни и 

монтажни работи по обекта;  

 контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, съгласно 

изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за 

влагане на строителни продукти в строежите на Република България. 

Контролни проверки, съгласно чл. 169б, ал. 1 ЗУТ, на доставените на 

строежа строителни продукти (вкл. продукти, които представляват система 

от компоненти), които се влагат в строежа, за да се осигури спазването на 

изискването на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, вкл. проверки за съответствие на: 

техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в 

представените от строителя сертификати и протоколи от изпитвания, със 

заложените в инвестиционния проект технически показатели и енергийни 

характеристики, както и с техническата документация за продуктите от 

офертата на строителя и от одобрената подробна количествено-стойностна 

сметка за съответния строеж;  

 предприемане на възможните действия за защита на интересите на 

Възложителя и в управлението на всички неблагоприятни събития или 

обстоятелства, които могат да 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; 

 при промяна на напредъка на работите, който води до натрупване на 

закъснение, да уведомява Възложителя;  

 недопускане на увреждане на трети лица и имоти при изпълнение на 

строителството;  

 по време на изпълнение на строителните и монтажни работи, осигурява 

постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части, 

които са необходими за изпълнението на договора;  

 даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на СМР и взимане 

на решения по технически въпроси, които не променят инвестиционните 

проекти, след съгласуване с представители на възложителя;  

 обсъждане с проектантите и строителя на възникнали проблеми и 

информиране на възложителя и ДНСК, за всяко нарушение на строителните 

нормативни разпоредби в тридневен срок от установяването му;  

 при необходимост изготвяне оценка за съответствие за преработка на 

инвестиционния проект по смисъла на чл. 154 от ЗУТ;  



 изискване за изготвянето на екзекутивна документация и други технически 

документации, по изпълнение на СМР от строителя;  

 подписване съвместно с проектантите и строителя на изготвената 

екзекутивна документация и нейното представяне пред органите, съгласно 

чл. 175 от ЗУТ;  

 защита на личността и имуществото на трети лица от щети, вследствие от 

изпълнението на строителните и монтажните работи по обекта;  

 контролиране на качеството на извършваните СМР и предотвратява с 

действията си по компетентност нарушаването на технологичната им 

последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва 

в заповедната книга на строежа;  

 присъствие на всички заседания между участниците в инвестиционния 

процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, 

като всеки път докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, 

за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор по 

строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали 

проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването 

им;  

 вземане на решения за спиране и пускане на строежа, съгласувано с 

представители на възложителя;  

 изготвяне на писмени констатации, които представя на Възложителя, ако 

възникне необходимост от промени във видовете работи на обекта, във 

връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на 

процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са 

извършени от строителя. Констатациите включват подробно описание на 

причините и необходимостта от възникналите промени, приложение към 

основния файл с констатации, съдържащо доказателствен снимков материал 

– монтаж върху хартиен носител на местата, където са установени 

проблемите;  

 отговаря за правилното, навременно организиране на изпитанията на обекта, 

като за целта издава писмени инструкции; 

  подготвя и организира за подписване Констативния акт за изпълнения 

строеж по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, както и издаването на писмени становища от 

специализираните органи за Приемателна комисия за обекта;  

 съвместно със Строителя, организира контролните замервания и тестове на 

независимите и оправомощени институции;  

 съставя Технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба 

№ 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 

2007 г)  

 подготвя Окончателен доклад при завършване изпълнението на 

договорените работи по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за представяне на Възложителя 

и съдействие при организиране на Държавна приемателна комисия за 

издаване на разрешение за ползване на обекта; 

 

Изпълнителят е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност” за 

вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, 



вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на 

задълженията си при условията на чл.171 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството. Изпълнителят носи 

отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници в 

строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от 

неспазване на техническите правила и нормативи, и одобрените проекти. 

 

III. ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ. 

Изпълнителят представя на Възложителя: 

1. Встъпителен доклад - до 10 календарни дни след изтичане на 30 /тридесет/ 

календарни дни от получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейностите по 

Договора за обществена поръчка. 

2. Тримесечни междинни доклади за изпълнението на задълженията си по 

договора през изтеклия период - до 10 календарни дни след изтичане на съответното 

тримесечие, като първото тримесечие стартира от деня следващ деня на изтичане на 30 - те 

календарни дни за предаване на встъпителния доклад. 

3. Комплексен доклад за съответствие на инвестиционния проект на сепариращата 

инсталация със съществените изискванията към строежите, съгласно разпоредбите на чл. 

142, ал. 4, ал. 5, ал. 6, т. 2, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ, в 4 (четири) оригинални екземпляра 

на хартиен носител, всеки от които е придружен с електронен носител (CD или DVD) във 

формат годен за възпроизвеждане - „pdf“ и “doc” или еквивалент, съответстващ на 

хартиения в срок не по-дълъг от 10 (десет) работни дни, считано от датата следваща датата 

на получаване на възлагателно писмо, с което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информира 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че проектът е на разположение. 

4. Технически паспорти на обектите/строежите, за който е упражнил строителен надзор по 

време на строителството съгласно чл. 176 а“ ,,б”, ал. 2 от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 

от Наредба №5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите, в 4 (четири) 

оригинални екземпляра на хартиен носител, всеки от които е придружен с електронен 

носител (CD или DVD) във формат годен за възпроизвеждане - „pdf“ и “doc” или 

еквивалент, съответстващ на хартиения в в срок до 10 (десет) работни дни след 

подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 

(Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството) 

5. Окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, 

след приключване на строителните и монтажни работи за обектите/строежите, за които 

изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството, в 3 (три) 

оригинални 

екземпляра на хартиен носител, всеки от които е придружен с електронен носител (CD или 

DVD) във формат годен за възпроизвеждане - „pdf“ и “doc” или еквивалент, съответстващ 



на хартиения срок до 10 (десет) работни дни след подписване на Констативен акт за  

установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от 

Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството) 

 

 

Забележки: В съответствие с разпоредбите на чл. 48, ал. 2 от Закона за обществените 

поръчки в случай, че в настоящата Техническа спецификация или в друг документ 

са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или 

технически еталон следва да се чете и разбира „ИЛИЕКВИВАЛЕНТНО/И”!  

 В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 2 от Закона за обществените 

поръчки в случай, че в настоящата Техническа спецификация или в друг документ 

са посочени – конкретен модел, източник или специфичен процес, който 

характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален 

изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство 

следва да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И”! Ако някъде има посочен: 

конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., 

възложителя на основание чл. 50 ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато 

участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение 

отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите 

спецификации. 

 

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

1. Срокът за изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на 

инвестиционния проект Срокът за изготвяне на комплексен доклад за оценка за 

съответствието на инвестиционния проект за инсталацията следва да е не по-дълъг 

от 10 (десет) работни дни, считано от датата следваща датата на получаване на 

възлагателно писмо, с което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че проектът 

е на разположение.  

2. Срокът за упражняване на строителен надзор започва да тече от датата на 

подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителната линия и ниво (Приложение №2 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството) за инсталацията и приключва с 

издаване на Разрешение за ползване на инсталацията.  

3. Срокът за изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт за 

инсталацията следва да е не по-дълъг от 10 (десет) работни дни след подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството).  



Забележка: Реалният срок за изпълнение на СМР ще бъде определен съгласно 

Предложенията за изпълнение на поръчката от избраните изпълнители за „Инженеринг 

– изготвяне на работен проект, изпълнение на строително - монтажни работи на 

сепарираща инсталация за битови отпадъци, доставка и монтаж на необходимото 

технологично оборудване  и упражняване на авторски надзор по време на 

строителството на територията на Община Гълъбово“. 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА. 

 

Участникът следва да разработи предложението си за изпълнение на поръчката 

съгласно изискванията на настоящата Техническа спецификация, Документацията за 

участие и Методика за определяне на комплексна оценка на офертите. В предложението за 

изпълнение на поръчката участниците следва да представят:  

 разпределението на ресурсите за изпълнение на поръчката;  

 разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно 

планираните дейности и методите на координация и комуникация с възложителя; мерките 

за осигуряване на качеството;  

 методите за съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

Участниците следва да предложат организация на екипа за изпълнение на поръчката, 

която считат за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели 

и резултати. Участниците следва да представят начина на изпълнение на поръчката за 

всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката и разпределение на дейностите и 

отговорностите на експертите.  

Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно 

Предложението за изпълнение на поръчката, Техническата спецификация и в съответствие 

с действащата нормативна уредба. В графика следва да е налице съответстващо 

разпределение на времето между различните процеси, съставящи отделните дейности, при 

отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, 

като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес. При 

констатирано разминаване между представените линеен график и предложение за 

изпълнение на поръчката от участник, същият ще бъде отстранен. 
 


