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ОДОБРЯВАМ:                 

КМЕТ:……/П/……………….                                                                                                         
                                                                                                               (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 /Радостин Радев/ 

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА: 

“ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ, ГР. КОСТЕНЕЦ” 

 

 

       I. Място на изпълнение.  
       Община Костенец, област Софийска  

  
      II. Възложител – Община Костенец 

      Община Костенец се намира в югозападна България и е част от Софийска област. 

Общината е на 74 км. югоизточно от столицата София и на 80 от вторият по големина в 

България град Пловдив. Съседни на общината са общините Долна баня, Белово, 

Якоруда, Ихтиман, Лесичово и Септември. През територията на Общината преминава 

участък от магистрала “Тракия” и ЖП - линия София – Пловдив – Свиленград. Община 

Костенец се намира в сборното място на два планински масива: Рило-Родопския масив 

от Източните Родопи и северозападните склонове на Рила планина (предпланините на 

връх Белмекен), и масива на Ихтиманска Средна гора (връх Еледжик), и неговите 

предпланини. Релефът е много разнообразен, като цяло може да се характеризира като 

полупланински, но на територията на общината има райони с равнинен, планински, 

високо планински и алпийски релеф. Теренът е силно пресечен и разчленен. 

Надморската височина в населените места е от 550 до 700 м, а в планинската част 

достига 2638 м (връх Равни чал) Втори по височина е връх Белмекен (2626м). 

Местността се пресича от горното течение на р.Марица. Територията на Община 

Костенец е 302,101 кв. м. 

Общината включва 9 населени места: гр. Костенец - административен център, гр. Момин 

проход; с. Костенец /вкл. курорт Вили Костенец/; с. Пчелин /вкл. курорт Пчелински 

бани/; с. Очуша; с. Горна Василица; с. Долна Василица; с. Голак; с. Подгорие. В 

общината има 4 кметства, администрирани, от избраните от населението, кметове на 

кметства: Кметство с. Костенец (най-голямото в общината), Кметство гр. Момин проход, 

Кметство с. Горна Василица и Кметство – с. Пчелин и 2 населени места, с назначени от 

Кмета на общината кметски наместници – с. Очуша и с. Подгорие. 

        Климатът в района на Община Костенец е умерено континентален под влиянието на 

западните и северозападните ветрове. Характеризира се с топло до горещо лято и не 

много студена зима. Снежната покривка се задържа средно 60 дни през годината. 

Почви: Характерни за района на общината са лесивираните канелени горски почви. 

Мощността на хумусния хоризонт е 30-40 см. Друг почвен тип е алувиалният. 

Разположени са върху алувиални отложения при наличие на високи подпочвени води, 

които създават благоприятни условия за развитието на ливадна растителност. 

Алувиалните и делувиалните почви са със сравнително високо плодородие. Значителни 



са и площите заети от ливадно-канелени и песъчливо-глинести почви между Костенец, 

Долна баня и Пчелин. 

 

        ІІІ. Основание и предмет за възлагане на настоящата поръчка:  
        Настоящата поръчка е с предмет изготвяне на Работен проект за закриване и 

рекултивация на общинското депо за твърди битови отпадъци на Община Костенец, 

включително изготвяне на геоложки доклад, извършване на геодезическо заснемане на 

съществуващото положение с определяне на фактическата площ и имотите, на които е 

разположено депото.  

        Депото на Община Костенец не отговаря на изискванията на Наредба № 6 за 

условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 80/2013 г.) и 

подлежи на закриване и рекултивация.  

        Общинското депо за твърди неопасни битови отпадъци представлява изкуствено 

геоложко образувание, което влошава ландшафта и санитарно-хигиенните условия на 

селищата и прилежащите територии. В зависимост от направлението на последващото 

ползване на рекултивираните земи, ще се вземат едни или други решения за 

рекултивацията му. Депото ще бъде рекултивирано на място – чрез техническа 

рекултивация (преоткосирането му, осигуряване на дълговременна устойчивост, 

изолация на повърхността им със съответните изолационни материали, покриването им с 

почва) и биологичната им рекултивация с ландшафтно оформление (затревяване, 

превръщането им в ливади и пасища, залесяване). 

 

       Целта на поръчката е постигане на ефективна система за техническа и биологична 

рекултивация, чрез отчитане на съществуващите релефни, ландшафтни, климатични, 

почвообразуващи фактори, строежа, състава и свойствата на почвите, местните 

растителни условия и местни видове както и човешки дейности:  

 Да се оформи ново тяло на депото, при постигане на стабилитет, запечатване на 

отпадъците с горен изолиращ екран и последваща техническа и биологична 

рекултивация;  

 Да се разработят мерки за отводняване;  

 Целта на рекултивацията е да се предвидят мероприятия по постигане на добри 

ланшафтни параметри.  

 Основните рекултивационни мероприятия в проекта следва да предвиждат:  

o Изкопи на отпадъци за преоткосиране на тялото на депото и 

освобождаване на допълнително заети терени, извън отредената площадка за депо;  

o Натоварване и транспорт на отпадъци за предепониране;  

o Оформяне тялото на отпадъците и рекултивация на сметището, които 

включват:  

o оградна земнонасипна дига;  

o преоткосиране на тялото на отпадъците;  

o рекултивационни слоеве за изолиране на горната повърхност на 

отпадъците;  

o дренаж за инфилтрат и ретензионен басейн /шахта/ за събирането му;  

o отводнителна система за улавяне и транспортиране на повърхностните 

води от депото;  

o система от газови кладенци, тръби за улавяне и транспорт на сметищния 

газ до газовата инсталация;  

o пътни връзки;  

o биологична рекултивация.  



 Изграждане на мониторингова система – за следене на повърхностните и 

подземните води, деформациите на депото и състояниeто на почвите с конкретно 

посочени пунктове за мониторинг.  

 Премахване на щетите, нанесени на околните терени при СМР на обекта;  

 За извършване на рекултивационните мероприятия следва да се изготвят следните 

проучвания:  
o геодезическо заснимане с цел точното определяне на настоящата площ, 

подлежаща на рекултивация и обема на натрупаните отпадъци за вертикално планиране;  

o геоложки и хидрогеоложки доклад с цел определяне състоянието на 

земната основа, параметрите на повърхностните води и дълбочината и качествения 

състав на подземните води в района на обекта;  

o Оценка на газовите емисии и необходимостта от третирането им;  

o Определяне на местоположението и броя на пунктовете за мониторинг на 

депото;  

 

 IV. Описание на обекта 

             1. Местоположение: Общинското депо за твърди неопасни битови отпадъци на 

гр. Костенец е разположено в местностите "Каракас-4”, „Каракас-5” и „Каракас-6” 

/познати сред местното население като местността „Криво дере”/, землището на с. 

Костенец, ЕКАТТЕ 38916, Община Костенец, Област Софийска с обща площ от 26,186 

дка, като  19,112 дка са отредени за сметище и 7,074 дка се предлагат за смяна на 

предназначението /по данни от геодезическо заснемане и мотивирано предложение за 

изготвяне ПУП – ПЗ за сметище за ТБО/.  

          Площадката на депото отстои на около 1,5 км югоизточно от град Костенец и на 

около 1 км от с. Костенец, на 3 км от курорт Вили Костенец – национален курорт и на 5 

км от град Момин проход – национален курорт. Сметището се намира в неравен 

котловиден район на територията на Костенецко-Долнобанската котловина, която 

попада в най-горната южна част на Западносредногорския регион на страната, който е 

набразден от дерета и притоци на р. Марица, преминаваща през средата на Костенецко-

Долнобанската котловина в посока запад-изток. Релефът в района на площадката е 

равнинен до хълмист. Депото е разположено между склоновете на дере. На около 200 м 

от площадката протича р. Марица. Разстоянието до най-близките къщи на гр. Костенец е 

около 1200 м. До сметището се достига по подходен общински път с асфалтова настилка. 

Към момента имаме геодезично заснемане на заетата площ на депото, извършено в 

началото на м. февруари 2018 г. 

 

       С Решение № 12 – ПЕДНБО – 12/21.10.2016 г на Директора на РИОСВ - София е 

спряна експлоатацията на Общинско сметище за битови отпадъци - Костенец с 

местоположение местност „Каракас-5”, землище с. Костенец , община Костенец, считано 

от 01.11.2016 г.  

 

         2. Устройствено предназначение на прилежащата територия  
         Площадката на депото е разположена в землището на с. Костенец, община 

Костенец и обхваща следните имоти: Преди изменението на КВС, ПИ 077002 – сметище, 

е с площ от 19,112 дка, а след предвиденото изменение - 26,186 дка, като разширението 

попада върху следните имоти: 

 3,362 дка от ПИ 076001 – пасище, мера – публична общинска собственост, 

в местност „Каракас – 4; 

 0,832 дка от ПИ 077003 – пустееща необработваема земя - частна общинска 

собственост, местност „Каракас – 5”; 

 1,969 дка от ПИ 078005- пасище, мера - публична общинска собственост, в 

местност „Каракас -6” 



 0,911 дка от ПИ 000657 – дере - частна общинска собственост 

 

        Териториите разположени в близост на сметището са предимно обработваеми 

частни ниви, пустеещи необработваеми земи и изоставени ливади. На места има и терени 

обрасли с храстова растителност. На около 1,5 км , южно се разполага част от северното 

подножие на Рила планина, като склона към него е зает предимно от широколистна гора. 

 

       3. Инфраструктура – водоснабдяване, електричество, комуникации и достъп до 

обекта:  
        До сметището се достига по асфалтов път с дължина около 1,500 м. Извършено е 

геодезическо заснемане на действително заетите площи, съответно към 2015 г. и в 

началото на 2018 г. Депото не е свързано с водопроводна и електрическа 

инфраструктура. Депото не е оградено с ограда.  

 

4. Използване на сметището  
         През 2010 г. е изготвен Идеен проект за закриване на съществуващото сметище за 

ТБО” по програма EUROPAID/124484/D/SV/BG „Подготовка на мерки за управление на 

отпадъците в региони Стара Загора, Луковит и Костенец, България”. Идейният проект е 

изготвен след „Доклад за проучване на базовото състояние, от м. юни 2009 г., 

геодезическо заснемане от м. 10 2009 г., инженерно-геоложки и хидрогеоложки 

проучвания през м. 10.2009 г. В последващите години не са провеждани предварителни 

проучвания и проектиране за изграждане и експлоатация на депото от община Костенец  

 

         Преустановена е експлоатацията на общинското депо с Решение на Директора на 

РИОСВ – София и започната експлоатация на „Регионален център за управление на 

отпадъците, Самоков – І-ви етап” и „Сепарираща и компостираща инсталация към РЦУО 

– Самоков”, където община Костенец участва в „РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА  ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНИ КОСТЕНЕЦ, ДОЛНА БАНЯ, 

ИХТИМАН И САМОКОВ”, съвместно с общините Ихтиман, Долна баня и Самоков.  

 

         5. Собственик на депото:  
Депото е собственост на Община Костенец  

 

         6. Хидрогеоложка и геоложка характеристика на района  
         В геоложко отношение районът попада в обхвата на Костенецкия басейн, в чийто 

геоложки строеж участват докомбрийски метаморфити, стари гранитни плутони широко 

внедрените сред тях гранитоидни интрузи, както и покриващите ги кватернерни 

образувания, неогенски и палеогенски седименти. Дъното на Костенецко-Долнобанската 

котловина е неравно, в подножието на Рила хълмисто, набраздено от долините на 

десните притоци на р. Марица, а централните й части са заети от ниските тераси на  и 

притоците й. Южната й периферия обърната към Рила е заета от големи наносни конуси. 

Запълнена е с квартерни алувиални, ледникови и делувиални наноси. В южната й част от 

запад на изток протича р. Марица, която заедно със своите десни /р. Ибър, р. Стара река, 

и др./ и леви притоци /р.Очушница, и др./ отводнява котловината.  

 

       7. Хидрогеоложки условия на площадката  
       Площадката на депото е разположена върху източния ограден склон на 

Костенецкото поле с генерален наклон на североизток. Костенецкото поле е платовидна 

заравненост с надморска височина 550-570 м. Надморската височина в обсега на депото е 

515-550 м. В обсега на сметището скалната подложка е припокрита с тънък слой 

делувиални светлокафяви до сивокафяви, песъчливи глини. Дебелината им във високата 

част на склона варира от 1,20 м до 2,50 м, като на югозапад се увеличава. Естественият 



терен, дъното на депото, е представен от лептинити, фино до дребнозърнести, напукани, 

а в източната част силно изветрели до чакълест глинест пясък. Извън депото по 

склоновете на дерето се разкриват делувиални светло сивокафяви глини. В района на 

депото преобладават три инженеро-геоложки пласта: отпадъци от битов характер, 

разнородни, несортирани и неуплътнени с височина от 7,00 м до 10,60 м, светлокафява 

глина, по високата част на склона от северозападната част от депото и извън него, по 

западния откос на пътя с дебелина от 1,20 до 2,50 м. и лептинити, фино до 

дребнозърнести – изгражда скалната подложка на дъното на депото като непрекъснат 

слой. 

       В разглеждания район могат да се отделят два вида подземни води – пресни, с 

плитка циркулация /пукнатинни води и води с алувиални отложения на р. Марица/. В 

тялото на депото в  североизточния му край се инфилтрират чрез отпадъците атмосферни 

води, които се задържат поради скалния характер на подложката. Река Марица протича 

на около 300 м западно от сметището. 

 

        8. Количество на отпадъците – натрупани около 280 000 куб.м смесени битови 

отпадъци, при капацитет на депото 340 000 куб.м. Дълбочината на депонираните 

отпадъци варира от 7,00 м до 10,60 м.  

 

         V. Обхват на поръчката:  

 

         Изготвяне на Работен проект за “Закриване и рекултивация на депо за твърди 

битови отпадъци, гр. Костенец”  
 

        При разработването на Работния проект, предмет на настоящето Техническо 

задание, да се имат предвид следните изисквания:  

 

 Проектирането да се извърши еднофазно – във фаза „Работен проект“;  

 Отделните части на работния проект да са в обхват и съдържание, съгласно 

Наредба № 4 от 2001 г. на МРРБ;  

 Дейностите по рекултивация да се извършат в съответствие с Наредба № 6 от 

27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

/Наредба № 6, ДВ бр. 80 от 2013 г./; 

 Да се спазват разпоредбите на Наредба №26/2.10.1996 г. (изм. и доп., бр. 30 от 

22.03.2002 г.) за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни 

земи и оползотворяване на хумусния пласт /ДВ, бр. 89/1996 г., изм./;  

 Дейностите по рекултивация на депото да се извършват по начин, който не 

допуска излъчването на шум в околната среда над граничните стойности, определени в 

Наредба № 6/2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на 

дискомфорт през различините части на денонощието, граничните стойности за 

показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението /ДВ, 

бр. 58/2006 г./; 

 При осъществяване на рекултивацията на депото да не се допуска замърсяване на 

прилежащите терени с битови, строителни отпадъци и земна маса при строителството и 

експлоатацията на обекта, като се спазват изискванията на чл. 40, чл. 41, чл. 43, ал. 3 и 4 

и чл. 44 от ЗООС /ДВ, бр. 91/2002 г./; 

 Да се спазват изискванията на Правилата на МОСВ за подаване на проекти за 

закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци и „Минималните 

изисквания за рекултивация на съществуващите депа за неопасни битови отпадъци“, 

качени на страницата на МОСВ. 



  

1. Работният проект трябва да се основава на следните проучвания:  

 

 Геоложки и хидрогеоложки доклад с цел определяне състоянието на земната 

основа, параметрите на повърхностните води и дълбочината и качествения състав на 

подземните води в района на обекта;  

 Геодезическо заснемане, с цел точното определяне на настоящата площ, 

подлежаща на рекултивация и обема на натрупаните отпадъци за вертикално планиране;  

 Оценка на газовите емисии и необходимостта от третирането им;  

 Оценка на инфилтрантни емисии и необходимостта от третирането им;  

 Определяне на местоположението и броя на пунктовете за мониторинг на депото.  

 

     2. Съдържание на Работния проект:  
     Проектната разработка трябва да съдържа следните части със съответните 

обяснителни записки и графични илюстрации:  

 Част „Обща” с „Увод” и „Анализ и оценка на екологичните условия на района на 

депото”;  

 Геоложки доклад и хидрогеоложки доклад;  

 Част „Геодезическо заснемане”; 

 Част „Геодезия”(трасировъчен план и вертикална планировка)”;  

 Част “Земна основа и устойчивост на откосите”;  

 Част “Техническа рекултивация“;  

 Част „Биологична рекултивация”;  

 Част „Улавяне и оползотворяване на биогаз”;  

 Част „Мониторинг и следексплоатационни грижи”;  

 Част „План за безопасност и здраве”;  

 Част “Пожарна безопасност“;  

 Част “План за управление на строителните отпадъци”;  

 Част ”Сметна документация – КС и КСС”;  

 

         Посочените части на работния проект трябва да съдържат информация и 

конкретни решения за постигане на исканите резултати в минимален обхват: 

  

1. Част „Геоложки и хидрогеоложки доклад“ – обяснителна записка с 

информация за нивото на подземните води и видовете подпочвени слоеве, както и 

техните физико-механични и якостно-деформационни показатели и „Приложения–

графични“;  

 

2. Част „Геодезическо заснемане“ на депото и прилежащите терени около него с 

информация за повърхността на терена, точни данни за размери, релеф, наклони, 

налични сгради и едра растителност. Обработка и създаване на 3D модел;  

 

3. Част ”Геодезия“ (трасировъчен план и вертикална планировка), включва 

Обяснителна записка и Приложения – графични.  

 

4. Част“ Земна основа и устойчивост на откосите“– обяснителна записка и 

изчисления, чертежи, включително разрези и характерни детайли на земното 

съоръжение.  

 

5. Част „Техническата рекултивация”: описание на съществуващото положение; 

характеристика на отпадъците и замърсяването; оценка на необходимостта от дренажни 



системи; предвиждане на изкопи на отпадъци за преоткосиране на тялото на депото и 

освобождаване на допълнително заети терени извън отредената площадка за депо; 

прибутване на отпадъците върху проектираното тяло на депото; обем на 

подравнителните работи и картограма за разместване на отпадъците; оформяне тялото на 

отпадъците и рекултивация на депото, които включват: оградна земнонасипна дига; 

преоткосиране на тялото на отпадъците; изравнителен слой; изграждане на горен 

изолационен екран и рекултивационни слоеве за изолиране на горната повърхност на 

отпадъците; създаване на подходящ субстрат за биологична рекултивация; 

конфигурацията на тялото на депото след рекултивацията му; пътни връзки до 

рекултивираните терени.  

 

6. Част “Биологична рекултивация”: анализ на екологичните условия във връзка с 

изпълнение на биологичната рекултивация за затревяване и засаждане на дървесни и 

храстови видове; почвоподготовка, торене и огледни грижи, в зависимост от начина на 

трайно ползване на рекултивирания терен.  

 

7. Част „Улавяне и оползотворяване на биогаз“: определяне на характеристиките 

/количеството и качеството/ на отделяния биогаз; проектиране на газоулавяща и 

газоотвеждаща система. 

 

8. Част „Мониторинг и следексплоатационни грижи”: определяне на пунктовете 

и програмите за следене на нивото и съставът на подземните води;следене на отделяните 

газови емисии от тялото на депото; следене на качеството на повърхностните води; 

следене на сляганията на повърхността на рекултивираното тяло на депото. 

 

9.  Част „План за безопасност и здраве” – да се разработи в съответствие с 

Наредба № 4 на МРРБ от 21 май 2001 год. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти; Наредба № 2 (ДВ, бр. 37 от 2004 год.) за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни 

и монтажни работи; Наредба № РД-07-2 (ДВ, бр. 102 от 2009 год.) за условията и реда за 

провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; Наредба №РД-

07/8 (ДВ, бр. 3 от 2009 год.) за минималните изисквания за знаци и сигнали за 

безопасност и/или здраве при работа; Наредба №3 на МТСП и МЗ от 11. 04. 2001год. за 

минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при 

използване на лични предпазни средства на работното място; Наредба № Із–1971/ 

29.10.2009 год. за Строително – технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар и др. нормативни документи. Съгласно чл.10 от Наредба № 2 от 

22. 03. 2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи, ПБЗ има задължително 

съдържание 

 

10.  Част „Пожарна безопасност“: Активни и пасивни мерки за пожарна 

безопасност; обяснителна записка включваща общи нормативни изисквания, основните 

характеристики на продуктите, свързани с удовлетворяване на изискванията, обосновки 

за приети решения и др. 

 

11.  Част „План за управление на строителни отпадъци“ да се изготви съгласно 

„Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали”. Целта на изготвянето му е при извършване на строителните 

дейности да се предотврати и минимализира образуването на строителни отпадъци.  

 



12. Част “Сметна документация КС и КСС“ – съдържа обяснителна записка, 

количествени сметки по частите на проекта за видовете СМР, спецификации, друга 

информация в зависимост от вида и спецификата на обекта, количествено-стойностни 

сметки по части и рекапитулация на необходимите средства за изпълнение на дейностите 

заложени в проекта. Изготвените количествено стойностни сметки, имат 

конфиденциален характер и ще се ползват единствено от Възложителя  

 

13.  „Линеен график“ за изпълнение на дейностите по месеци за извършване на 

техническата и биологичната рекултивация.  

 

VI. Нормативна уредба:  

       Проектната документация трябва да отговаря на следните нормативни документи и 

изисквания:  

 Закон за устройство на територията, (ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001 г.);  

 Закон за опазване на околната среда, (ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.,);  

 Закон за управление на отпадъците, (ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.);  

 Закон за опазване на земеделските земи, (ДВ. бр.35 от 24 Април 1996 г.);  

 Закон за здравословни и безопасни условия на труд, (ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.);  

 Наредба №2 за класификация на отпадъците на МОСВ и МЗ, (ДВ, бр. 66 от 

8.08.2014 г.);  

 Наредба № 4за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на МРРБ, 

(ДВ. бр.51 от 5 Юни 2001 г.);  

 Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд, (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);  

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

строителните продукти, (ДВ, бр.93 от 14.11.2000 г.);  

 Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци на МОСВ, (ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013 г.);  

 Други нормативни документи, както и тези, които по време на изпълнение на 

задачата, предмет на заданието, са влезли в сила; 

 Решение № 12 – ПЕДНБО – 12/21.10.2016 г. на Директора на РИОСВ – София; 

 

       Работният проект се представя в пет оригинални екземпляра – съобразен с 

изискванията на Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционни проекти, с 

количествена сметка и количествено-стойностна сметка без и с вкл. ДДС, в които по 

части се остойностяват СМР за изпълнение на рекултивацията и в електронен вариант 

/excel/. 

 

VІІ. Срок за изготвяне на работния проект  

Работният проект за закриване на старото сметище на Община Костенец следва 

да се изготви до 90 дни от датата на възлагане на изпълнението на проектните работи.   

 

        VІІІ. Изисквания за техническите възможности и/или квалификация на 

участниците 

1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на 

офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената услуга; 

Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на 

удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 

публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 



Под услуги „еднакви или сходни“ с предмета на обществената поръчка да се разбира 

извършване на инженерни /архитектурни услуги за изготвяне на инвестиционни проекти 

свързани с изграждане и/или закриване и/или преустройство и/или рекултивиране на 

депа за битови отпадъци. 

2. Посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния 

опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които 

отговарят за извършването на услугата; 

Участникът трябва да разполага с квалифициран екип от експерти, притежаващи 

пълна проектантска правоспособност по всяка от частите на инвестиционния проект; 

 Ръкодводител на екипа - магистър, инженерна специалност, притежаващ пълна 

проектантска правоспособност, със стаж по специалността минимум 3 (три) години и 

опит в ръководенето на проектантски екип; 

 Част „Геоложки и хидрогеоложки доклад“ - магистър-инженер, специалност 

„Геология”, „Хидрогеология” или еквивалент, притежаващ пълна проектантска 

правоспособност,  със стаж по специалността минимум 3 (три) години; 

 Части „Геодезическо заснемане” и „Геодезия“ - магистър-инженер, 

специалност „Геодезия” или еквивалент, притежаващ пълна проектантска 

правоспособност,  със стаж по специалността минимум 3 (три) години; 

 Част „Земна основа и устойчивост на откосите“ - магистър-инженер, 

притежаващ пълна проектантска правоспособност по част „ Строителни конструкции“,  

със стаж по специалността минимум 3(три) години; 

 Част “Техническа рекултивация“ - магистър-инженер, притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „Хидротехническо строителство“ или 

„Хидромелиоративно строителство“, със стаж по специалността минимум 3 (три) 

години, с опит като проектант по изготвяне на инвестиционни проекти свързани с 

изграждане и/или закриване и/или преустройство и/или рекултивиране на депа за битови 

отпадъци и/или площадки за третиране на битови и/или строители отпадъци; 

 Част „Биологична рекултивация“ - магистър-инженер, притежаващ пълна 

проектантска правоспособност по част „Ландшафтна архитектура“, със стаж по 

специалността минимум 3 (три) години; 

 Част „Улавяне и оползотворяване на биогаз“ - магистър-инженер, притежаващ 

пълна проектантска правоспособност по част „Газоснабдяване“, със стаж по 

специалността минимум 3 (три) години; 

 Част „Мониторинг и следексплоатационни грижи” – магистър-инженер, 

притежаващ пълна проектантска правоспособност, с 3 годишен стаж по специалността за 

след експлоатационни дейности, които да включват осъществяване на мониторинг и 

извършване на дейности по поддръжка на техническа инфраструктура на съоръжението 

или изпълнен поне един проект по мониторинг и следексплоатационни грижи по 

закритото депо за отпадъци;    

 Част „План за безопасност и здраве” – магистър- строителна инженерна 

специалност с пълна проектантска правоспособност с удостоверение за преминат курс за 

координатор безопасност и здраве в строителството; 

 Част „Пожарна безопасност„ - Висше образование, инженер, специалност 

„Пожарна безопасност” или еквивалент, притежаващ валидно удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалентна образователна степен за 

чуждестранни лица. 

 Част „План за управление на строителни отпадъци“ – инженер или 

еквивалент, със стаж по специалността минимум 3 (три) години или участие в поне един 

проект, свързан с изграждане и/или закриване и/или преустройство и/или рекултивиране 

на депа за битови отпадъци и/или площадки за третиране на битови и/или строители 

отпадъци; 

 


