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РАЗДЕЛ 1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Община Костенец има изготвен Работен инвестиционен проект за закриване и 

рекултивация на общинското депо за твърди битови отпадъци. Целта на проекта 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. 

I. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ и ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

 

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. 

Площадката на депото е 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. 

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. 

Обектът е „втора“ категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „г“ от ЗУТ. 

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

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

свързано с водопроводна и електрическа инфраструктура. Депото не е оградено с ограда. 

3. 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. 

Настоящото депо 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, поради което е изготвен работен инвестиционен проект за 

ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ГР. 

КОСТЕНЕЦ. 

 

4. Характеристика на площадката 

- Средната дебелина на пласта на депонираните отпадъци в метри по данни от 

инженерно - геоложкото проучване – 4 м. Максималната дебелина на пласта на отложените 

отпадъци в метри по данни от инженерно - геоложките проучвания — 16 м. 

- Долния изолиращ екран на депото е минерален пласт от глините изграждащи 

терена. Отпадъците лежат в най-долната част на депото върху пласт от изветрели ръбести 

чакъли- светло кафяви, а в горното ниво същите лягат върху пластове от глина,прахова, 

твърдо пластична, светло кафява. 

- Няма горен изолационен екран.  

- Запръстяване с пласт 0,2 - 0,4 м се е полагало от ежедневно до ежеседмично. 

- Газоотвеждаша система – няма 

- Инфилтрата не се събира и не се извършва пречистване 
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5. Рекултивация на съществуващото сметище. 

Настоящият проект е предназначен за извършване на техническа и биологична 

рекултивация на сметището на община Костенец. Площа предвидена за рекултивиране е с 

нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на 

отпадъци. 

Рекултивацията на сметището има за цел максимално да ограничи неблагоприятното 

въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда.  

 

С предвидените рекултивационни мероприятия на съществуващото сметище ще се 

осигури : 

 Минимизиране на строителните разходи 

 Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване, 

 Защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото 

 Прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци 

 Вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците, 

 Създаване на условия за контрол(мониторинг) на процесите протичащи в тялото на 

депото и въздействието му върху околната среда  
 

Избрания метод рекултивиране на депото в Костенец е „ in situ”.  
При този метод се предприемат мерки за капсулиране на отпадъците, които в 

зависимост от морфологичния състав на депонираните отпадъци се постигат чрез 

повърхностно запечатване чрез полагане на минерален запечатващ пласт и/или запръстяване, 

чрез което се предотвратява достъпа на повърхностни води до отпадъците, както и прекия 

контакт на хора и животни с тях. Крайното оформяне на повърхността на депото е под 

формата на купол с подходящ наклон, което позволява безопасното оттичане на 

повърхностните води.  

Мярката е приложима за депа с минимално съдържание на отпадъци с органичен 

произход и оценка на риска за защитавани обекти и територии от среден до много висок. 

Когато рискът за защитавани обекти и територии не е голям, куполното покритие е 

най-често срещания метод за закриване на депата. 

С използването на минерални и/или синтетични материали като глина, земни маси с 

повишено съдържание на глинести частици, хумусна почва, синтетични геомембрани и др. се 

цели: предотвратяване разпиляването на отпадъците; събиране и отвеждане с дренажна 

система на повърхностните води; предотвратяване проявите на ветрова и дъждова ерозия и 

като цяло възможната миграция на замърсители към подземните и повърхностните води, 

почвата, въздуха, както и създаване на условия за поява на растителност. Дебелината на 

необходимия рекултивиращ пласт варира в зависимост от последващата употреба на 

територията на депото.  

При депата със смесени отпадъци и преобладаващо участие на органична компонента, 
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пълното разпадане на отпадъците в депото и постигане на неговото стабилно състояние се 

достига за период от 50-100 години. Скоростта на разпадане зависи от достъпа на вода в 

депото, влажността на самите отпадъци в момента на депонирането им, участието на 

органични отпадъци и постигнатата степен на уплътняване на отпадъците и запечатването. В 

бюлетина на Световната Здравна Организация – Регионален офис за Европа (1995), се 

препоръчва обезвреждане на такива депа, чрез контролирано задържане на инфилтрата. Този 

вариант позволява на част от повърхностните води да проникнат в отпадъците, с което 

подпомагат процесите на разлагане, като инфилтратът се събира и отвежда с дренажна 

система проектирана за отвеждане на инфилтрата от тялото на депото. 

 

Рекултвацията ще протече в следната последователност: 

- вертикална планировка 

- преоткосиране и предепониране на предвиденото количество отпадъци за 

оформяне проектното тяло на депото и почистване на околните замърсени терени 

- техническа рекултивация 

- биологична рекултивация 

 

Предвижда се рекултивацията да се извърши на един етап, като основните мерки 

предложени в работния проект са съобразени с действащата нормативна уредба в България.  
 

Последователност на дейностите по рекултивация на сметището на община 

Костенец: 

 Освобождаване от  слоя отпадъци на зоните попадащи извън проектното тяло 

на депото и нерегламентирано депонираните в чужди имоти – 7 100 м3 

 Oбемът отпадъци, които трябва да бъдат предепонирани за оформянето на 

тялото на рекултивацията и почистване на замърсените имоти около депото е 32 500 м
3
 . 

 Оформяне тялото на отпадъците, посредством предепониране, уплътняване и 

подравняване на откосите и платото, с цел постигане на проектни откоси 1: 2.5 - за скатовете 

и 1,5 % - 15% - за платото. 

 Полагане на изравнителен слой от почва – 20см 

 Изграждане на газоотвеждаща система и полагане на геокомпозит за газов 

дренаж 

 Полагане на бентонитова хидроизолационна геомембрана 

 Полагане на дренажен слой за филтрирали води през  рекутивиращия слой 

почва- геокомпозит 

 Полагане  на  рекултивиращ  слой 1м (почва +хумус) и  биологична 

рекултивация в обхват на  тялотo на отпадъците 

 Изграждане на система за повърхностно отводняване 

 Изграждане на система за мониторинг 
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Площа заета от отпадъци е около 30,346 дка, след прибутване и предепониране на 

отпадъците ще бъде оформено тялото на рекултивацита, което ще е ситуирано в парцел с 

площ 26,186 дка. 

 

Проектната разработка предвижда съществуващите отпадъци в частта определена за 

зелен пояс, отводнителна канавка и закотвяща канавка да се прибутат с булдозер и да 

освободят зона с ширина 3м. около депото.  

След предепониране и оформяне на проектното тяло на отпадъците се предвижда да се 

положи, горен изолационен екран, газов дренаж и дренаж за атмосферни води и 

рекултивиращ слой, като част от техническата рекултивация.  

Предвид голямата площ на депото за изграждането на дренажния слой за биогаз и 

дренажния слой за филтрирали през рекултивационния слой атмосферни води ще бъде 

използван дренажен геокомпозит двустранно каширан с геотекстил. 

С изграждането на водоплътен горен изолационен екран се цели да се елиминира 

количеството инфилтрат генерирано от отпадъците. 

 

Рекултивационния слой е с дебелина 1 м. като последните 30 см. са хумус. 

 

Проектната разработка предвижда изграждане на газоотвеждаща система състояща се 

от газов слой, 2 бр. газови кладенци, система за събиране и разпределяне на биогаза, 

включваща мрежа от газопроводи, 2 бр. кондезационни кладенци, вентилатор за извличане на 

биогаз и инсталацията за високотемпературно обезвреждане на биогаз. 

За постигане на поставените цели по-горе проектната разработка предвижда да се 

изгради охранителна канавка  около рекултивираното тялото на отпадъците. В проекта е 

залегнало и изграждането на система за мониторинг на депото състояща се от 3 бр. кладенци 

за контрол на подпочвени води и 6 бр. геодезически репери за контрол на сляганията в тялото 

на отпаците. 
 

6. Вертикална планировка 

На базата на геодезическо заснемане от 2019 год. е направен проект за вертикална 

планировка. С проекта се решава геометрията на проектните изкопи и насипи. Проекта за 

вертикално планиране и определяне на обемите е разработен на два етапа: 

 

Етап 1 – Предепониране и оформяне тялото на депото. 

o     Почва за подравняване – 20см 

Етап 2 – Полагане на рекултивационен слой  

o Геокомпозит за газов дренаж; 

o Бентонитова изолационна геомембрана 

o Геокомпозит за повърхностни води; 
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o Почвен слой – 70 см  

o Слой хумус – 30 см 

В чертежите с вертикална планировка са показани подробни точки на чупките с 

проектна и теренна кота, както и проектните и съществуващи коти на хоризонтали. Показани 

са наклоните на проектните откоси и посоката на наклона, съобразена с проектния изкоп или 

насип.  
 

Вертикалната планировка включва: 

Предепонирането на отпадъците се изпълнява като се оформят откоси: с наклон 1:2,5 

/на напречните профили/ и 1: 2,5 /на надлъжния профил/. 

Профилиране на депонираните отпадъци, включващо разстилане и подравняване с 

булдозер; 

 

o Предепониране на слоя отпадъци за оформяне на тялото на депото 

o Уплътняване на отпадъците (минимум трикратно преминаване с валяк, булдозер 

или компактор); 

 

С приетите наклони се постига по-плавно вписване на рекултивираното сметище към 

околните терени, а също и оттичане на повърхностните води към охранителните канавки. 

 

С вертикалната планировка се оформя тялото на сметището така, че да поеме всички 

стари отпадъци от общинското депо. 
 

Технологията на изпълнение на вертикалната планировка е подробно разписана 

в работния инвестиционен проект. 

 

7. Тeхническа рекултивация. 

С техническата рекултивация се оформя горния изолиращ екран, който трябва да 

отговаря на Наредба №6 от 2013 г. и Наредба №26 от 1996 г. 

 

Горният изолиращ екран се състои от следните елементи: 

 

• Газов дренаж;  

• Запечатващ пласт; 

• Дренажна система за атмосферни води; 

• Рекултивиращ пласт. 

Вертикалната планировка е неразделна част от техническата рекултивация на депото. 

Съгласно графичните приложения на проекта и в съответствие на Наредба №6 на МОСВ, в 
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технологичния проект са дадени надлъжни и напречни профили, съгласно които ще се 

оформи тялото на депото за рекултивация. 

 

До започване на земните работи и изпълнение на строителството, съгласно работния 

проект е необходимо да се изпълни: 

• Трайно геометрично очертаване на осите, геометричните контури в зоните на 

изкопите и насипите и др. съоръжения, съгласно работния проект. 

• Изграждане на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация. 

 

След приключване с изпълнението на вертикалната планировка за оформяне на тялото 

на депото се пристъпва  към изграждане на горния изолиращ екран, който се състои от  

следните пластове по реда на полагането им: 

 

- Геокомпозит за газов дренаж 

дебелина 4,9мм 

якост на опън 20/17 Kn/m 

водопропускливост в равнина 20kPa товар и i=1,0-1,2 l/m.s 

 

- Бентонитова изолационна геомембрана 

дебелина 6,4мм 

якост на опън 10,4/8,5 Kn/m 

съдържание на бентонит 3500 гр/м2 

 

- Геокомпозит за отвеждане на инфилтрирали през рекултивационния слой 

почва и хумус повърхностни води  

дебелина 4,9мм 

якост на опън 20/17 Kn/m 

водопропускливост в равнина 20kPa товар и i=1,0-1,2 l/m.s 

 

- пласт почва с дебелина 0.70 м  

- пласт хумус с дебелина - 0,30м. 

 

Обща дебелина на изолиращия слой е h = 1, 00 м  

 

Количествата земни маси и хумусни почви необходими за рекултивацията на 

депото ще се доставят от местата определени от община Костенец за временно 

съхраняване на хумус и излишни земни маси от извършваните строително ремонтни 

дейности на територията на общината и/или кариери в близост. 
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8. Биологична рекултивация. 

Обект на настоящия работен проект за биологична рекултивация е повърхността на 

сметище ,което е с площ 26,186 дка..Приложени са частични напречни разрези , показващи 

профила на сметището. Депото е с форма на насип със склонове на външните откоси с наклон 

1:2,5. Този наклон, макар и не много голям създава предпоставки за развитие на ерозионни 

процеси. С цел предотвратяването им, засяването на тревите трябва да става непосредствено 

след разсилането на почвения слой. Биологичната рекултивация се извършва след 

приключване на техническата и включва комплекс от агротехнически и агрохимически 

мероприятия за създаване на условия за затревяване. Рекултивацията на депото се извършва 

на място - чрез изолация на повърхността му със съответните изолационни материали, 

покриването им с почва и затревяването им. Слоят хумус, разположен под тревата е с 

дебелина 30 см. Под него има слой от почва с дебелина 70см.  

Биологичната рекултивация е разработена на основание Наредба №26 от 1996 г. за 

рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и 

оползотворяване на хумусния пласт (обн. ДВ, бр. 89 от 1996 г., изм. и доп. бр. 30 от 2002 г.).  

В хода на биологичната рекултивация се обезпечава формирането на почвен слой , 

острукторямане на почвата, натрупване на хумус и хранителни вещества и довеждане на 

свойствата на почвата до състояние, отговарящо на изискванията на културите, които трябва 

да се отглеждат. 

Според изискванията за биологична рекултивация на депото залесяване с дървесни 

видове не се предвижда, освен в периферията, където не се полага изолационен слой, с цел 

приобщаване на новия терен към околния ландшафт. 

Биологичната рекултивация се извършва на два етапа: 

І етап включва: чистене на камъни, разбиване на буци, подравняване с гребло. С тези 

манипулации се постига допълнителна предпосевна подготовка на почвата. Целта е да се 

получи ситнозърнеста структypa. Това дава възможност семената да бъдат в непосредствен 

допир с почвата. Непосредствено преди засяването на тревното семе , в почвата се внасят 

азотни торове /30кг./дка./ Амониевата селитра, като бързо усвоима и разтворима трябва да се 

внесе на три части: 10 кг/дка заедно със засяването на тревните смески, като основно торене 

през първата година, а останалите 2/3 като подхранване, съответно 10 кг/дка след първата 

коситба на втората година и 10 кг/дка след коситбата през третата година. Така подготвената 

почва се оставя 10-12 дни да улегне, след което се пристъпва към засяването. Засяването на 

тревното семе е препоръчително да се извърши късно през пролетта т.е. втората половина на 

месец май. Засяването на семената да бъде равномерно /20кг./дка/, като след това се зариват с 

гребло и се притъпкват с дъска или ръчен валяк. Тревната смес се състои от пасищен райграс 

-10%, ливадна власатка- 60% и ежова главица -30%.   

Подбраният видов състав при създаването на тревния масив е от семейството на 

житните треви (Gramineae) и е съобразен с условията на месторастене. Характерното за тези 

видове ранно и обилно братене, добро приосновно облистване и продължително съхраняване 
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на издънкообразуването с постоянно обновяване на надземните органи позволява успешно да 

се формира плътно склопен и нисък свободен от плевели тревостой. Благодарение на своята 

брадата коренова система тревите от сем. Gramineae се явяват ефективни чимообразуватели. 

Техните първични и добавъчни корени, притежаващи в съвкупност голяма дължина и маса, 

пронизват равномерно субстрата и като се преплитат с коренищата и основата на пълзящите 

надземни издънки образуват здрав чим, който укрепява повърхностния слой.    

Необходимо изискване при подбора на видовете е устойчивост на засушаване, слаба 

взискателност към почвените условия и дълговечност. Най-подходящи за тази цел са 

подбраните видове, които принадлежат към коренищно – туфестите треви. 

II етап включва: поливане- в началото 6 (шест) поливки през 3 дни с норма 10 л/м
2
, 

след това - 2 (две) поливки през 7 дни по 20л/м
2
 , косене с ръчна косачка и грапене и събиране 

на окосената трева. 

В предмета на обществената поръчка е включена биологичната рекултивация 

само за първата година!!! 
 

9. Управление на Биогаз 

Депото за отпадъци може да бъде дефинирано като биохимичен реактор за анаеробна 

ферментация на органични и други биоразградими частици, включени в депонираните твърди 

битови отпадъци (ТБО). Системите за контрол на отпадъците се използват да предотвратят 

нежелано движение на биогаз в атмосферата или околната почва. Получения биогаз може да 

се използва за производство на енергия или да бъде изгарян при контролирани условия с цел 

елиминиране на освобождаването на парникови газове в атмосферата. 

Биогазът се състои от редица газове, но основно от метан (CH4) и въглероден диоксид 

(CO2) в приблизително процентно разпределение респективно 50% и 35% . Също съдържа и 

други второстепенни компоненти като по-висши въглеводороди, сероводород, (H2S), амоняк 

(NH3), окислени и халогенирани органични съставки и силоксани (силиконови и водородни 

съставки), наред с другите, които представляват не повече от 3  до 5% от общия обем на 

биогаза. Основните газове се получават от разграждане на органичните частици в ТБО. 

Биогазът се получава в пет или по-малко последователни фази:  

1) Аеробна фаза: в първия етап органичните биоразградими компоненти преминават 

през микробна декомпозиция непосредствено след депонирането им и скоро след излагането 

им на аеробни условия докато съдържащия се в тях O2 е усвоен. Този процес може да 

продължи от няколко седмици до няколко месеца. Преобладаващите газове, синтезирани по 

време на този етап са въглероден диоксид (CO2) и водни изпарения (H2O). 
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2) Преходна фаза: вторият етап започва когато условията се променят от аеробни 

към анаеробни като резултат от изчерпването на кислорода. Основните газове, които се 

получават по време на този етап са CO2 и в по-малка степен водород (H2). 

3) Киселинна фаза: Микробната активност, инициирана по време на втория етап се 

засилва с получаването на значителни количества органични киселини и по-малки количества 

водороден газ. Този етап се разделя на три стъпки, както следва: 

- Хидролиза на съставките с висока молекулярна маса в съставки подходящи за 

използване от микроорганизмите и клетъчен въглерод. 

- Микробно преобразуване на съставките, получени при стъпка 1, в междинни 

съставки с по-ниска молекулярна маса (CH3COOH). 

- Последната стъпка включва преобразуване на междинните съставки, получени в 

етап 2 във въглероден диоксид и по-малки количества водороден газ.  

4) Фаза на метанова ферментация: друга група микроорганизми преобразува 

оцетната киселина и водорода в  CH4 и CO2. Микроорганизмите предизвикващи това 

преобразуване са строго анаеробни и се наричат метаногени. 

5) Фаза на узряване: етапът на узряване възниква след като готовия наличен 

биоразградим органичен материал е преобразуван в CH4 и CO2 в етап 4. Процента на 

генерирания биогаз значително намалява, тъй като повечето от наличните хранителни 

съставки са премахнати посредством инфилтрата. 

Метанът е газ, допринасящ за парниковия ефект, със Потенциал за Глобално Затопляне 

(ПГЗ) 21 пъти повече от CO2; ето защо, възстановяването на този потенциал не само 

допринася за високо ефективен енергодобив (енергиен капацитет около 5.000 Kcal/m
3
), но 

също и за избягването на локално и глобално негативно въздействие върху околната среда.    

Количеството и състава на получения газ зависи от множество различни фактори като 

тип на отпадъците, наличие на вода, вид на покривната повърхност, приложения метод на 

работа и т.н. Понастоящем Европейските стандарти (1999/31/EC за депониране на отпадъци) 

изискват правилно събиране и обработка на получения биогаз. По този начин, когато 

площадката е затворена, биогаз може да продължи да се извлича, докато процента на метан е 

по-висок от  30%, условие, което ще се бъде изпълнено над петнадесет години след 

затварянето на площадката. Продължителността на отделяне на биогаз и съдържанието на 

метан зависят от депонираните отпадъци.   
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Генерирания газ от депото може да причини следните отклонения и щети на околната 

среда:  

- Миризма  

- Увреждане на растителността  

- Пожари 

- Експлозии 

Системата за управление на биогаз е изградена от следните елементи: 

 Газови кладенци за извличане на газ 

 Система за събиране и разпределяне на биогаза, включваща мрежа от тръби,  

отводняващо устройство и газова подстанция  

 Система за обезвреждане (изгаряне) на биогаза.  

Проектно решение: Инсталация за изгаряне на биогаз ще се монтира западно от 

рекултивацията за да не се допускат емисии от биогаз в атмосферата. За тази цел с 

техническата рекултивация се изгражда и газов дренаж в най-високата част за улавяне на 

евентуалните газови емисии. Погнозните количества за добив на сметищен газ са малки и не 

може да се направи икономически рентабилна инсталация за оползотворяването му, затова се 

предвижда високотемпературното му обезвреждане.  

Газов кладенец (ГК) 

Изграждането на газовия кладенец започва преди началото на предепонирането на 

отпадъците, като се изкопае дупка с дълбочина > 4.50 метра в съществуващите отпадъци и 

се запълни с едър дренажен материал .  

Точното им местоположението е показано в Работния проект - чертежите в част 

''Управление на биогаза'' със своите координати (X и У). 

 

Газовия кладенец се изгражда чрез полагане на цилиндрични габиони с размери d=100/ 

h =100 см запълнени с чакъл с фракция 50/100мм. В габионите се вгражда газосъбирателна 

перфорирана тръба DN 315мм HDPE с дължина 250 см, като снаждането по височина трябва 

да е във вътрешността на последващия габион. Височината на кладенеца расте със 

насипването на отпадъците до достигане на проектните коти. 
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В горния си край всички тръби от вертикалните газосъбирателни кладенци трябва да 

завършват с устие на сондажен отвор, снабдено със странично разклонение за обезпечаване 

свързаността с хоризонталната тръбна мрежа. Устието на сондажния отвор трябва да бъде 

направено от HDPE и да е снабдено с спирателен кран и достъпни точки за измерване на 

потока, температурата и вземане на проби. Специални разклонения, направени от HDPE се 

използват за свръзка с хоризонталните трансферни тръби. С цел да се предпази устието на 

сондажния отвор, върху всеки кладенец се поставя предварително отлята бетонова тръба (с 

приблизителни височина 1,5 m и диаметър от 1,2 m), снабдена с капак, обезпечаващ 

предпазването и лесния достъп. 

Газоотвеждащият кладенец преминава през слоевете на техническата рекултивация  и 

последния работен хоризонт като плътна тръба DN 315мм HDPE и завършва на минимум 0,5 

м над кота окончателна рекултивация на депото. 

Общо 2 кладенеца за извличане и събиране на биогаз ще бъдат изградени при 

рекултивацията. Като ще бъдат присъединени към главен събирателен газопровод чрез 

хоризонтални събирателни тръби. Разстоянието между две системи за извличане на биогаз 

трябва да е максимум 50 м.  

Кладенецът завършва с ф 1200 mm стоманобетонна тръба, с височина 1,50 м. За 

затваряне на шахтата се поставя стоманен капак от поцинкована рифелова ламарина, 

заключен с катинар. Около кладенеца се полага дрениращ слой от мита речна баластра както 

и HDPE фолио – 2 мм.  

В дрениращия слой се поставят хоризонталните събирателни тръби HDPE 

перфорирани ф90 радиално разположени - за газ, заустващи във вертикална тръба. 

Събирателните тръби се изпълняват с възходящ наклон към вертикалния газов кладенец. 

Основните принципи на изграждане по отношение на системите за управление на 

биогаза са:  

 Минимизиране на загубите при триене 

 Максималната скорост на придвижване на биогаза в тръбите да не надхвърля 10 

m/s 

 Под-налягането в най-отдалечения кладенец е 30 mbar 

 Балансирано понижаване на налягането по продължение на цялата мрежа 
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Завършването на газовия кладенец се изпълнява с техническата рекултивация на 

депото, т.е. Изпълнителят на окончателната рекултивация ще изпълни и завършването на 

газовия кладенец. 

Газов дренаж 

След достигане на проектните коти на отпадъчното тяло се полага геокомпозит за 

газов дренаж.  

 дебелина 4,9мм 

 якост на опън 20/17 Kn/m 

 водопропускливост в равнина 20kPa товар и i=1,0-1,2 l/m. 

Около кладенеца се полага с дебелина 0,50 м промита речна баластра с размери 20 - 40 

mm. В дренажния слой са положени хоризонталните събирателни тръби за газ. 
 

Събирателни перфорирани дренажни тръби за газове 

Събирателните тръби от PEHD са с диаметър ф90 mm, перфорирани, с клас по 

налягане PN2. Тези тръби са с муфи, разположени радиално около газовите кладенците в 

газовия дренаж. Монтират се с възходящ наклон от 1% към вертикалните газоотвеждащи 

кладенци, което осигурява възходящото движение на уловения газ към тях.  
 

Магистрален газопровод 

Уловения биогаз от всеки вертикален газов кладенец се отвежда към вентилатора за 

извличане на биогаз и инсталацията за високотемпературно обезвреждане на биогаз по 

магистрален газопровод. Тръбите са ф 150 mm и ф 200 mm. Тези тръби се полагат в почвения 

слой над газовия дренаж и изолацията на горния изолиращ екран. Дължините на 

хоризонталните събирателни тръби са дадени на ситуацията, както и главните събирателни 

тръби, и връзка между отделните газови кладенци. 
 

Кладенци за изпускане на кондензата от тръбите за биогаз 

Кондезационен кладенец по детайл ще се изградят на обозначените места в чертеж 

„Ситуация упрвление на биогаз“по трасетата на магистралните газопроводи. 

 

Вентилатор за извличане на биогаз и инсталацията за високотемпературно 

обезвреждане на биогаз 

Вентилатора за извличане и инсталацията за високотемпературно обезвреждане на 

биогаз представляват компактна инсталация, монтираната върху платформа инсталация е 

готова за монтиране и притежава всички характеристики за надеждно и безопасно дегазиране 

на депото чрез изгаряне на излишъка от газ. 
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Всички компоненти като регулиране на количеството на газа, изпускане на 

кондензата, пламъкоуловители, радиални въздуходувки, измерваща линия, както и 

оборудването за мониторинг и обезопасяване са монтирани върху здрава, горещо 

галванизирана стоманена рампа. Кондензатът се дренира чрез допълнителна обезводняваща 

тръба и ще се оттича в тялото на депото. Управлението на инсталацията е защитено във 

водонепроницаем контролен шкаф, издържащ на всякакви атмосферни условия и включва 

всички необходими работни елементи и сигнализации за повреди. 
 

Инсталация за високотемпературно обезвреждане на биогаз 

 

Газът от депото се събира и предава чрез бустерна станция в инсталацията за 

изгаряне. Дебитът на изгорения газ е между 6 – 30 m
3

/h и инсталацията  трябва да позволява 

изгарянето на ниски и високи количества. Инсталацията за изгаряне на газа трябва да бъде с 

компактен дизайн и се състои предимно от вентилаторна единица и единица за контролирано 

горене. Инсталацията се монтира на бетонна основа и е в затворена и оградена площ. 

 

Инсталацията е оборудвана с: 

 вентилатор с мотор с EEx защита.  

 горелка за запалване. 

 горивна камера. 

 налягане, контрол на температурата и наблюдение. 

 шкаф със защита срещу атмосферни условия за електрически контролни уреди. 

 газанализатор за CH4, O2, CO2. 

 разходомер( дебитомер) 

 възможност за работа с 1/5 от номиналния капацитет. 

 

Инсталацията също така трябва да бъде оборудвана с всички необходими 

устройства за безопасност при работа и изгаряне на газта от депото (Насоки EN60079-ff 

за защита от експлозии). 
 

 

10. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ 

Мониторингът на околната среда се отнася до периодичните проверки и изпитвания, 

които следва да бъдат провеждани с цел да се определят всички нежелани ефекти от депото 

върху околната среда и да предприемат необходимите корективни мерки. Това се отнася 

както за експлоатацията, така и за следексплоатционните грижи на депото. Мониторингът на 

околната среда е задължителено в ЕС, посочени в приложение III "Контрол и процедури за 

мониторинг по време на експлоатация" на Директива 1999/31/ЕО, както и в българската 

Наредба № 6 / 2013. Системата за мониторинг на депото включва следните части: 
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 Инфилтрат 

 Подземни води 

 Повърхностни води  

 Биогаз 

 

Системата за наблюдение също включва поредица от организационни и оперативни 

параметри, като: 

 Метеорологични данни 

 Контрол по отношение на процесите по обезвреждане дали протичат както се 

изисква и дали системата за защита работи в съответствие с проекртната ефективност. 

 Контрол дали условията в разрешението за околната среда се изпълняват 

 

Всички данни, събрани от системите за наблюдение трябва да се съхраняват на 

площадката, в подходящо организирани записи. Операторът докладва най-малко 

веднъж годишно, на базата на обобщени данни, всички мониторингови резултати на 

компетентните органи с цел да се покаже спазването на условията на разрешителното и 

увеличаване на познанията за поведението на отпадъците в депата. 

 

10.1. Система за мониторинг на подземните води 

Системата за мониторинг на подземните води има две основни цели: 

 да се докаже, че депото не причинява значително влошаване на подземните води 

 да направи оценка на характера и степента на замърсяване на подземните води. 

 

Ще бъде създадена система за наблюдение от 3 мониторингови кладенци, един над 

депото и два - след депото, по посока на естествения поток на подземните води . Пробите от 

горния кладенец служат като база за сравнение, тъй като няма въздействие от депото. Долните 

кладенци откриват изтичането на инфилтрат, ако има такъв.  

Резервоарите за мониторинг на подземните води ще бъдат изградени чрез  сондиране. 

Дълбочината на сондажите ще бъде до 50 метра или по-малко, в случай, че бъдат открити 

подземни води по време на сондирането. Диаметърът на сондиране ще бъде не по-малък от 

8,5 инча. След пробива отвора ще се разшири до 10.5 инча и ще бъде прокарана тръба от 

горещо поцинкована стомана с вътрешен диаметър 6 инча. Тази тръба ще продължи отвора 

от края на сондажа до 2 метра преди повърхността. В последните 2 метра няма да има 

отвори. 

Вътре в поцинкована стоманена тръба, е  поставена друга тръба от неръждаема 

стомана (пиезометрична тръба) с вътрешен диаметър от 2 инча. Пиезометричната тръба се 

състои от тръба за седимент, филтър, филтър с преливник при пълна тръба, с предпазна 

капачка и защитен бетонен блок. 

Тръбата за седимент представлява част от пиезометричната тръба, която е 

поставена, за да събере всички малки частици, които навлизат при строителните работи. Това 
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е тръба с пълна дължина от 0,5 - 1,0 m, включенa отдолу и поставена в долната част на 

пиезометричните структури. 

Филтърът представлява перфорираната част от пиезометричните структури, 3,0 - 4,5 

m, с дупки с диаметър от 10 mm. Частта от конструкцията над филтъра до земната 

повърхност е напълно затворена тръба, с поставена върху върха стандартна метална капачка и 

обезопасена със защитно покритие. За да  се осигури видимост към пиезометрите, и  за да 

не бъдат повредени при планирането на земните маси и процесите на уплътняване, 

пиезометричните структури стърчат 1.0 m от земята, и са боядисани в ярки цветове. За да се 

защитят пиезометричните структури от нанасяне на щети, около тях е изграден бетонен блок. 

Има и поставен железен капак със заключване.  

Пространствата между стените на сондажите и поцинковани стоманени тръби са 

запълнени с чакъл. Пространствата между поцинкованата стоманена тръба и 

пиезометричната тръба, зоната на тръбата за седимент, филтъра и тръбата над филтъра, 

са запълнени с кварцов зърнест материал на d = 16-22 mm, докато другата страна, която е 

към земната повърхност е буферирана с фрагментирани, прашни и глинести материали. 

Пробовземане и анализ на инфилтрата и подземните води се извършват по 

индикаторните показатели на очакваното замърсяване, които са необходими за ранно 

установяване на измененията в качествата на подземните води. 

 

Таблица 1 

№ по 

ред 

 

Показатели 

 

По време на експлоатация 

на депото 

 

След закриване на депото 

 

1. 
Ниво на подземните 

води 

 

на всеки 6 месеца (1) 

 

на всеки 6 месеца (1) 

 

2. 

 

Състав на  

подземните води 

 

честотата се определя в 

зависимост от 

местоположението и 

спецификата на депото (2), (3) 

честотата се определя в 

зависимост от 

местоположението и 

спецификата на депото (2), 

(3) 

Забележки: 

(1) При изразени колебания на нивото на подземните води честотата на измерванията 

трябва да бъде увеличена. 

(2) Честотата на пробовземанията е в зависимост от скоростта на подземните води.  

(3) При достигане на концентрации на индикаторните показатели, равни на прага 

на замърсяване, се извършват проверки чрез повторни пробовземания. 
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В случай че повторните пробовземания потвърдят получените резултати, се 

изпълняват предвидените мерки в плана по чл. 39, т. 6 ЗУО. 

Значителните неблагоприятни въздействия върху околната среда съгласно чл. 40, ал. 1, 

т. 2 и чл. 44, ал. 3 от Наредба №6 се считат за настъпили, когато анализът на пробите  от  

подземните  води  показва  съществени  изменения  в  качествата  на  водите, изразяващи се в 

превишения на концентрациите на индикаторните показатели над прага на замърсяване.  

Прагът  на  замърсяване  на  подземните  води  се  определя  с  условията  на разрешението за 

извършване на дейности с отпадъци или комплексното разрешително въз основа  на  

инженерно-геоложките  и  хидрогеоложките  изследвания  за  установяване  на специфичния 

геоложки строеж в района на депото и качеството на подземните води и съобразно наредбата 

по чл. 135, т. 2 от Закона за водите . 

Препоръчителни параметри: рН, съдържанието на общ органичен въглерод, феноли, 

тежки метали (Pb, Cu, Hg, As, Ni, Cd, Zn, Fe), флуор, масла / въглеводороди, както и NH4-N/ 

NO3-N.  

Наблюденията се оценяват чрез контролни диаграми с установени контролни  нива  за  

всеки  наблюдателен  кладенец  по  посока  на  напорния  градиент  на потока.  Контролните  

нива  трябва  да  се  определят  съобразно  местните  промени  в качеството на подземните 

води. 

 

10.2.  Система за наблюдение на инфилтрата 

 

Контролирането на емисиите и имисиите на повърхностни води и на емисиите на 

инфилтрат и газ от отпадъчното тяло се извършва по Таблица 2, като: 

а) местата за мониторинг на повърхностните и отпадъчните води, показателите и 

емисионните ограничения се определят в разрешителното за ползване на воден обект, като 

измервания  се  извършват  в  най-малко  един  пункт  за  мониторинг  над  депото  срещу 

течението и един - след депото, по посока на естествения поток на повърхностните води; 

б) мониторингът на газа трябва да бъде представителен за всеки участък или клетка 

(подобект) от депото; 

в) вземането на проби и определянето на обема и състава на инфилтрата трябва да се 

извършват поотделно на всички места на площадката, на които се отделя инфилтрат; 

пробовземането може да се извършва съгласно Общото ръководство за пробовземане, ISO 

5667-2 (1991); 

г) се взема представителна проба за определяне на средния химичен състав на 

инфилтрата и водите. 

 

Таблица 2: Честота на мониторинг на инфилтрат и биогаз 

 Фаза на експлоатация Следексплоатационни 

грижи (
3
) 
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(
1
)Честотата на опробване трябва да се определи на базата на морфологията на 

депонирани отпадък (натрупан, затрупан и тн.) Това трябва да бъде отбелязане в 

разрешението.  

(
2
) Параметрите, които ще се измерват и веществата, които ще се анализират варират в 

зависимост от състава на депонираните отпадъци; те трябва да бъдат заложени в 

разрешението и да рефлектират върху характеристиките на извличане на инфилтрата. 

(
3
) Ако оценката на данните показва, че по-дългите интервали са също толкова 

ефективни, те могат да бъдат адаптирани. Проводимостта за инфилтратите, трябва винаги да 

бъде измервана поне веднъж годишно. 

(
4
) Тези измервания са свързани главно със съдържанието на органичен материал в 

отпадъците. 

(
5
) CH4, CO2, O2, редовно, другите газове според изискванията и в съответствие със 

състава на депонирания отпадък. С цел да се отразят свойствата на инфилтата. 

(
6
) Ефективността на извличането на газ трябва да се проверява редовно. 

(
7
) Базирано на характеристиките на площадката на депото, компетентните власти 

могат да решат, че тези измервания не се изискват и ще се съобщават по начина заложен в 

параграф 15 на Директивата. 

2.1 и 2.2 са приложими само когато е налице състема за събиране на инфилтрата. 

Препоръчителни параметри: рН, електропроводимост, БПК5, ХПК, общ органичен 

въглерод, NH4-N, NO3-N, NO2-N, SO4, P, Cl, F, феноли, тежки метали (Pb, Cu, Hg, As, Ni, Cd, 

Zn, Fe), масла / въглеводороди.  

Освен това, операторът на съоръжението за третиране трябва също да взема проби от 

определени пунктове с цел да направи оценка на дейността на съоръжението, като MLSS, SSI, 

SS, и т.н.. 

 

10.3. Система за мониторинг на биогаза 

 

Мониторинга на биогаза е двустепенна процедура, която включва: 

 Количествотои състава на образувания биогаз 

 Контрол на евентуално изпускане на биогаз 

Качеството на  биогаза може да бъде измерено с помощта на преносимо устройство 

(анализатор на сметищен газ) в кладенците за събиране на газа. Съгласно предишната 

1. Обем на инфилтрата ежемесечно (
1
) (

3
) на всеки шест месеца 

2. Състав на инфилтрата (
2
) на всеки три месеца (

3
) на всеки шест месеца 

3. Обем и състав на 

повърхмностните води (
7
) 

на всеки три месеца (
3
) на всеки шест месеца 

4. Потенциални емисии газове и 

атмосверно налягане (CH4, CO2, O2, 

H2S, H2) (
4
)  

ежемесечно (
3
) (

5
) на всеки шест месеца 

(
6
) 
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таблица, измерванията включват: поток, налягане, температура и съдържание на CH4, CO2, 

CO, Η2, H2S.  

Замерванията за мониторинг на газовите емисии депото започват от датата на 

прключване на рекултивацията. Вземането на проби ще се осъществява от всеки газов 

кладенец на ниво 20 cm от терена. 

Организирани източници на емисии от депото ще бъдат газовите кладенци, които се 
считат като такива източници чак след закриване на депото и неговата рекултивация. 

Контролът на емисиите ще се осъществява чрез пробоотборни точки на изхода на 

газоотвеждащата тръба на всеки кладенец. Ще се изградят 2 бр. газови кладенци. Местата им 

са дадени на чертеж №1 с техните координати. Количеството на отделящият се биогаз и 

вземането на газови проби се извършва с преносима лаборатория. 

 

10.4.  Мониторинг за състояние на тялото на депото (топографията на депото) 

Мониторинг за състоянието на тялото на депото (топографията му) се извършва 

съгласно таблица 4 от Приложение №3 на 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. Данните се записват и архивират на книжен и 

магнитен носител. 

За да се следи топографията на депото е необходимо да се осигури репер, от който да 

се водят измерванията. Този репер трябва да бъде добре сигнализиран и охраняван срещу 

повреди от небрежност или злонамереност. На територията на депото ще бъде пренесен и 

маркиран Работен нивелачен репер.  

Има различни методи за извършване на наблюдение и деформации. Методът се 

определя в зависимост от вида на съоръжението за наблюдение и необходимата точност за 
установяване на големината на деформациите. 

№ по 

ред 

Показатели При 

експлоатация на 

депото 

След закриване на депото 

1. Структура и състав на отпадъчното 

тяло
1
 

Ежегодно - 

2. Поведение (слягания) на 

повърхността на тялото на депото 

Ежегодно Ежегодно, с установяване 

на настъпилите изменения 

Забележка:  

1) Показателите за състоянието на тялото на депото са: площ, заета от отпадъка, обем 

и състав на отпадъците, технология за депониране, продължителност на експлоатация и 

свободен капацитет на депото 
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В конкретния случай не се изисква висока точност на отчитане на наличните 

деформации (в смисъл, че не е необходимо установяване на слягането до няколко 

милиметра). По- важно е да се установи има ли деформации и в какви граници са те. 

Стабилизират се 6 броя, изградени на подходящи (защитени) места по тялото на депото и 

проследявани регулярно с топографско заснемане, нивелачни репери. За целта се изкопават 
дупки с размери приблизително 50/50/50 см на определените места. 

Така стабилизираните нивелачни репери ще се наблюдават от базови точки (визирен 

стълб) извън зоната на вероятните деформации. Местоположението на базовите точки ще 

бъде избрано след изграждането на реперите така, че от тях да могат да се наблюдават 

реперите след закриване на депото. След монтирането на реперите котата им (Z) ще се 

заснеме, като се изходи от основния репер. 

 

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ДАННИ 

 

Метеорологичните данни и периодът на тяхното измерване за определяне на 

инфилтрата чрез водния баланс на депото се извършват съгласно таблица 1, като данните се 

събират от наблюдения и измервания на място или по данни от най-близката 

хидрометеорологична служба. 

 

Таблица 4 

 

№ 

по 

ред 

 

Показатели 
По време на 

експлоатация на 

депото 

 

След закриване на 

депото 

 

1. 

 

Количество валежи 

 

ежедневно 
ежедневно, добавено 

към месечните 

стойности 
 

2. 
Температура (минимална, 

максимална, в 14 ч. CET) (1) 

 

ежедневно 

 

средномесечно 

3. Посока и сила на вятъра ежедневно не се изисква 

 

4. 

 

Изпарения 

 

ежедневно 
ежедневно, добавено 

към месечните 

стойности 

5. Атмосферна влага (в 14 ч. CET) (1) ежедневно средномесечно 
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Забележка. 
(1) Измерването на параметрите се извършва в 14 ч. централноевропейско време 

(CET). 

 

Поддържане на пунктовете за мониторинг 

По време на теренните работи и експлоатацията, както и след закриване на депото 

периодично се прави оглед на пунктовете за наблюдаване на отделните елементи и при 

необходимост те се възстановяват. 

- Необходими измервания, опробване и анализи: 

 Теренни измервания 

 Дълбочината на водното ниво се измерва с електронивометър. 

 Количеството на отделящия се газ и вземането на газова проба се извършва с 

преносима лаборатория. 

 Теренните измервания на температурата (t), на електроппроводимостта (с) и на 

окислително-редукционния потенциал (Eh) на водата се измерват с преносими уреди 

- Водни проби 

 Местата за вземане на проби се определят с трайна маркировка. Необходимият 

обем проба за определяне на йоните и показателите за замърсяване е 2,00 литра, а за тежки 

метали - 0,250 литра. 

 Необходими лабораторни анализи - цвят, мирис, Ph, разтворен кислород, 

разтворени вещества, хлориди, сулфати, амоний, нитрити, фосфати, окисляемост, ХПК, 

БПК%, органичен въглерод, органичен азот, нефтопродукти, сероводород, желязо, манган, 

хром, сребро, кадмий, олово, арсен, кобалт, цинк и никел. 

- Поддържане на пунктовете 

 По време на теренните работи се прави оглед на пунктовете и при необходимост се 

възстановяват. 

 

Предаване на информацията от мониторинговата система 

Резултатите от собствения мониторинг се документират и съхраняват на площадката 
на депото и при поискване се предоставят на компетентните органи. 

С въвеждане на Системата за мониторинг "Операторът" осигурява контрола и 

мониторинга, предвидени с проекта и мерките в разрешението за извършване на дейността по 

депонирането на отпадъците.Операторът информира компетентните органи по околната среда 

и водите за всички неблагоприятни въздействия върху околната среда при изпълнение на 

програмата за контрол и мониторинг, както и следи МОНИТОРИНГОВАТА СИСТЕМА на 

депото да функционира съгласно изготвения проект. 
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Операторът информира компетентните органи по околната среда и водите за всички 

неблагоприятни въздействия върху околната среда при изпълнение на програмата за контрол 

и мониторинг, както и следи МОНИТОРИНГОВАТА СИСТЕМА на депото да функционира 

съгласно изготвения проект. 

 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА 

ПОРЪЧКАТА 

 

1. Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите 
 

В ЗУТ са определени основните участници в строителството, техните 

взаимоотношения, задължения и отговорности, както и изискванията за извършване на 

проверка за удостоверяване изпълнението на изискванията за енергийна ефективност - чрез 

оценка за съответствие на изработените инвестиционни проекти и надзор за изпълнение на 

строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти. Със ЗУТ са регламентирани 

изискванията и редът за получаване на разрешение за строеж, съответно за въвеждане на 

обектите в експлоатация. 

 Закон за управление на отпадъците;  

 Закон за опазване на околната среда; 

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите 

отпадъци, приета с ПМС№ 20 от 25.01.2017 г., обн., ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г.; 

 Закон за устройство на територията. 

 
Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, 

материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за 

изпълнение на строежа. 

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според 

одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС. Да 

съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други 

нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги 

отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на 

работите от негова страна и от съответните държавни институции. 

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички 

предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и 

подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в 

обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е 

промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството. 
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 Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

План за безопасност и здраве. 

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва 

да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по 

всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената 

на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни 

обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на 
строителната площадка. 

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната 

по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други 

свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни 

документи за строителство. 

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи 

План за безопасност и здраве за строежа Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ 

строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на 

строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални 

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

монтажни работи. 

 

  Изисквания относно опазване на околната среда. 

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да 

ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. 

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да 

възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и 

невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. 

 

  Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение. 

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражнява строителен надзор 

съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ. 

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да 

контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на 

дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В 

случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, 

работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. 

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните 

работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат 

съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания. 



 

 
Този документ е създаден във връзка с проект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци 

на територията на община Костенец” с регистрационен номер № BG16M10P002-2.010-0036 по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за 

закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 

„Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” 
24 

  Проверки и изпитвания. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на 

упълномощени представители на Възложителя и Консултанта. 

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва 

да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи. 

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се 

извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде 

осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение  

 

 Изисквания за сигурност 

От самото начало и до завършването на работата по проекта, Изпълнителят ще носи 

отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, 

материали и оборудване. 

 

 Защита на собствеността 

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността на възложителя, 

която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие 

на работата му по изпълнение на поръчката.Всяка щета или повреда причинена от действие, 

пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и 

задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя. 

 

 Противопожарна защита 

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да 

предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите 

сгради и пр.Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на 

евентуален пожар. 

 

 Почистване 

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадката всички 

отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на друго обслужване 

или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент. Всички отпадъци в 

следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от 

Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на 

съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на 

депо посочено от общината. Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може 

да се разнесе на обществени места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи 

площадките. 

След завършване и изпитване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят 

трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и 

временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или 
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оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на 

работите. Изпълнителят трябва да почисти и да остави Площадката в чисто състояние.  

 

 Временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли 

Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя. Изпълнителят 

ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на 

местните власти или комунални фирми и съгласно всички норми и правилници. При 

приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, то те 

трябва да бъдат преместени и площадката трябва да се възстанови в първоначалното си 

състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, включително поддръжка, 

преместване и изнасяне, трябва да се поемат от Изпълнителя. 

Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за нуждите на 

строителството, санитарните възли, полеви офиси. За своя сметка Изпълнителят трябва да 

предостави, монтира, оперира и поддържа цялата система, нужна за временно ел.захранване 

за строителни цели, полевите офиси и извършване на проби.  

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки за предоставяне на 

временно ел.захранване от местната електрическа компания. Изпълнителят ще плати всички 

такси за включване на електрическата компания, и ще предостави работната ръка, материали 

и оборудване за монтирането на временното ел.захранване. При приключване на работата, 

Изпълнителят, координирано с ел.компанията,  ще изключи и премести системата за 

временно ел. захранване.  

 

2. Текущ контрол по време на строителния процес 

Осъществява се от: 

 Външен изпълнител за изпълнение на строителен надзор; 

 Техническите експерти на общината в качеството й на Възложител ще 

осъществяват инвеститорски контрол и проверки на място. 

Постоянният контрол върху изпълнението на СМР по време на целия строителен 

процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация ще се 

осъществява относно: 

 съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените 

строителни книжа, работния проект и КСС; 

 съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в 

проектосметната документация към договора – работния проект, КСС, оферта на 

изпълнителя и др.; 
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 съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като 

неразделна част от договора за изпълнение на СМР - линеен календарен график. 

Контролът по отношение на разходите, извършени от изпълнителя има за цел да 

гарантира, че финансираните продукти, работи и услуги са доставени и, че разходите по 

проекта са действително извършени и са в съответствие с изискванията на възложителя и 

ОПОС 2014-2020 и включва: 

а.) Извършване на 100% документални проверки: 

 проверка на оригинални разходооправдателни документи за доказване на реалното 

изпълнение на дейността, вкл. реквизити, съгласно действащото законодателство; 

 проверка на съпътстващи документи с доказателствен характер.  

 проверка за аритметични грешки. 

б.) Извършване на 100% проверки на място. 

 проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички 

изменения в тях, одобрени от общината; 

 измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на 

извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от 

строителния надзор и инвеститорския контрол количества и тези по КСС; 

 проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и 

продукти и съответствието им с изискванията на работния проект; 

 проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици. 

3. Изискване за разработване на Техническото предложение 

Работна програма– в тази част от офертата всеки Участник следва да опише 

подробно последователността и взаимообвързаността на предвидените от него дейности в 

зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, 

включително чрез определяне на тяхната продължителност. Следва да се обхванат всички 

дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки етапа на 

подготвителните дейности (мобилизация, откриване на строителна площадка), дейностите по 

изпълнението на строително-монтажните работи, както и всички други дейности, необходими 

за постигане целите на договора и ключови моменти свързани с постигането на целите на 

договора и очакваните резултати. Освен това следва да се направи описание на видовете СМР 

и тяхната последователност на изпълнение. Програмата следва да отговаря на изискванията 

на Възложителя, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания 

и стандарти, на изготвения работен проект и да е съобразена с предмета на поръчката. 
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Подхода описан от участниците, отнасящ се до основните етапи на изпълнение трябва 

да бъде ясен, разбираемо представен и отнасящ се до предмета на поръчката. Освен това 

следва да се представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от 

участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката. 

Участниците следва да направят пълно описание на начините за осигуряване на 

качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на 

контрола за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на договора.  

 Участниците следва да представят подробен Линеен график за видове работи – по 

етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Предложения 

линеен график е тясно свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на СМР, 

предложена от участника. Към линейният график да бъде приложена и диаграма на 

работната ръка.  

 

 Гаранционни срокове за строителните дейности. 

Предложения гаранционен срок от участниците не може да бъде по-кратък от 

предвидените в чл.20, ал.4, т. 7 от  Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация 

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и трябва да е съобразен с 

чл. 19, ал. 3 от Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползвотворяване на хумусния пласт. 

 Участникът, който е предложил гаранционен срок по – кратък от предвидените в чл.20, 

ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. и този по чл. 19, ал. 3 от Наредба № 26 се предлага за 

отстраняване.  

 

 Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, в което число следва да бъдат 

предвидени и дни за започване на строителството - откриване на строителната площадка със 

съставяне на протокол обр. 2/2а и за завършване на строителството със съставяне на 

констативен акт обр. 15. Срокът за изпълнение на строителството по техническата 

рекултивация следва да бъде не повече от 210 календарни дни. 
 

Срокът за изпълнение на годишна биологична рекултивация следва да бъде не по 

– дълъг от 60 к.д. и да е съобразен с изискванията на работния проект. Срокът за изпълнение 

на биологичната рекултивация започва да тече след приключване на изпълнението на 

техническата рекултивация съгласно чл. 4 от Наредба № 26 за рекултивация на нарушени 

терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползвотворяване на хумусния 

пласт и възлагане от възложителя и приключва с подписване на Констативен протокол за 

приемане на работата. 

Възложителят предвижда до 30 к.д. за подписване на Протокол на комисията за 
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приемане на техническата рекултивация, съгласно Глава IV, чл. 23, ал. 1, т. 1 от Правилника 

за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗС) и Раздел V от Наредба № 

26/02.10.1996 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, 

отнемане и оползотворяване на хумусния пласт и въвеждане на обекта в експлоатация и 

подписването на  акт обр.16.  

  

 Предложените срокове за изпълнение следва да бъдат цяло число! 

 

 Срокът за изпълнение поръчката се посочва от участника в Техническата оферта и в 

Подробен Линеен график, част от нея. В линейния график да се отразят дните за техническата 

рекултивация - започване на строителството - откриване на строителната площадка със 

съставяне на протокол обр. 2/2а, за завършване на строителството със съставяне на 

констативен акт обр. 15, както и дните за биологичната рекултивация, както и количеството, 

необходимите дни, механизация и работна ръка за изпълнение на вида СМР. 

 

III. Общи положения 

 

Съгласно Закона за обществени поръчки след всеки посочен конкретен стандарт, 

спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция участникът/ 

изпълнителят да чете думите "или еквивалент". 

Съгласно чл. 32. (1)  от ЗОП техническите спецификации трябва да дават възможност за 

равен достъп на участниците за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки 

пред конкуренцията. 

Техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на конкретен 

модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би 

довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти. В 

изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и 

разбираемо по реда на чл. 30, ал. 1 и чл. 33 от ЗОП, се допуска подобно посочване, като 

задължително се добавят думите "или еквивалент". 

Навсякъде в обявлението, документацията, приложенията, договора, където е посочен 

конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да 

се чете „или еквивалент”. 

В случаите по чл. 30, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят не може да отстрани оферта на 

основание, че предложените стоки или услуги не съответстват на посочените от него технически 

спецификации, когато участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, които 

удовлетворяват възложителя, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин 

на изискванията, определени в тези технически спецификации. 

В случаите по чл. 30, ал. 1 от ЗОП, когато техническите спецификации са определени 

чрез работни характеристики или функционални изисквания, възложителят не може да отстрани 
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оферта, която съответства на български стандарт, въвеждащ европейски стандарт; на европейско 

техническо одобрение; на общоприета техническа спецификация; на международен стандарт 

или на техническа референция, установен от европейски органи по стандартизация, когато 

участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, че тези стандартизационни 

документи се отнасят до определените от възложителя изисквания. 

За подходящи средства за доказване на постигната еквивалентност при удовлетворяване 

на изисквания, определени в технически спецификации, се смятат и техническо досие на 

производител или протоколи от изпитване или сертификати, издадени от признат орган. 

При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има 

конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.  

Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участници, 

посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с 

изключение на случаите по чл. 44 от ЗОП.  

Съгласно чл. 33а от ЗОП Възложителят признава сертификати от признати органи. 

Работния инвестиционен проект е част от документацията. 


