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I. Кратка информация за обекта 

 Местоположение 

     Община Враца продължава да използва за депониране на строителни и 

неопасни промишлени  отпадъци обособеното „Разтоварище за строителни и 

неопасни производствени отпадъци” в п.и. 12259.153.4, м. ”Орешака”, в 

землището на гр. Враца, което е с изчерпан капацитет. Същото е разположено 

непосредствено да първокласен републикански път I – 1, в близост до кв. 

Бистрец на гр. Враца. 

     В изпълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), който 

регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото 

здраве, чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от 

образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на 

цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване 

ефективността на това използване, Община Враца е насочила вниманието си към 

подготовка и осъществяване на „Проект за изграждане на площадка за 

рециклиране на строителни отпадъци от територията на община Враца и 

оползотворяване на негодни инертни фракции за рекултивация на кариера“ в 

поземлени имоти № 036023 и № 036024 (бивша кариера), намиращи се в 

землището на с. Косталево, община Враца. 
 

 Основни дейности, които са предмет на обществената поръчка 

за обслужване на разтоварището.  
          

- Механизирано разриване на депонирани отпадъци на разтоварището, 

като: 

 

/ строителни отпадъци,  

/ неопасни производствени отпадъци 

/ растителни отпадъци 

/  земни маси 

          - Профилиране на теренния профил на разтоварището, чрез запръстяване 

със земни маси. 

     - Организиране  система за ограничен транспортен достъп до депото, на 

транспортна техника без притежаване на направление за депониране. 

 

- Ограничаване достъпа на физически лица, които нямат ангажименти към 

технологичната дейност, извършвана на разтоварището. 
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        Забележка: Очакван прогнозен обем на  отпадъци, подлежащи на 

депониране - средно 1300 м
3
/месец. 

 

II. Изисквания към изпълнението на основните дейности. 

       1. За депониране се допускат само отпадъци,  приети от физически и 

юридически лица, които са получили  направление за депониране от Община 

Враца, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА (приета с Решение № 582/26.09.2017 

г. на Общински съвет – Враца). 

     2. Осъществяване непрекъснат контрол и отчетност на вида и количествата 

входящи отпадъци, съгласно екологичното законодателство. 

3. Предпазването територията на разтоварището от пожари и екологично 

замърсяване. 

 

      4.Осъществяване превантивен контрол върху съседните имоти, за 

предпазване от нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. 

 

      5. Организиране периодично почистване на разтоварището от попаднали 

отпадъци, потенциални замърсители на околните имоти и сервитута на 

републикански път I - 1.  

 

    6. Осъществяване превантивен контрол върху териториалното разположение 

на разтоварището, с цел недопускане използването на съседните частни имоти за 

депониране на отпадъци. 

 

        По време на изпълнение на основните дейности,  следва да спазват 

изискванията на следните нормативни документи: 

 
o ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; 

изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 

65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 

82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., 

бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 

2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 

2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 

2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) 

o ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗОЗЗ) (обн., ДВ, бр. 35 от 

1996 г.; изм. и доп., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 

и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 

87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 

98 от 2014 г., бр. 14, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г.) 

o 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., бр. 30 от 2002 г.) (публ., БСА, кн. 7 от 2002 г.) 
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o Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 

експлоатация на обектите (обн., ДВ, бр. 89 от 2014 г.; попр., бр. 105 от 2014 г.) (публ., 

БСА, кн. 8, 9 и 10 от 2014 г.) 

o Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 

2010 г.; Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС - изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 

от 2013 г., бр. 69 и 89 от 2014 г., бр. 8 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г. и бр. 1 от 2017 г.) 

o Наредба № 7 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (ДВ, бр. 81 от 2004 г.) (публ., 

БСА, кн. 11 – 12 от 2013 г.) 

o Наредба № 6 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 

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

отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2017 г.) (публ. без посл. 

изм. и доп., БСА, кн. 11 – 12 от 2013 г.) 

 

               III. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труд.  
 

      По време на изпълнение на дейностите по обслужване на разтоварището, 

Изпълнителят трябва да спазва изискванията на посочените нормативни 

документи, за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, както 

следва: 

 
o ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) 

(обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 

111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 

105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 102 и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 12, 58, 88 и 

98 от 2010 г., бр. 60 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г. и бр. 

79 от 2015 г.) 

o Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., 

ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 

г., бр. 40 от 2008 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 95 от 2016 г.) 

o Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на 

здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното 

място (обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г.; изм., бр. 40 от 2008 г.) 

o Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 

безопасност и/или здраве при работа (обн., ДВ, бр. 3 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 46 от 

2015 г.) 

o Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 

2010 г.; Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС - изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 

от 2013 г., бр. 69 и 89 от 2014 г., бр. 8 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г. и бр. 1 от 2017 г.) 

o Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на товарно-разтоварни работи (ДВ, бр. 11 от 2006 г.) 

o Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 

от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г. и бр. 90 от 2016 г.) 

 

             IV. Изисквания относно опазване на околната среда. 
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       По време на изпълнение на дейностите по обслужване на разтоварището, 

Изпълнителят трябва да спазва изискванията на посочените нормативни 

документи, свързани с екологичното законодателство: 

 
o ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗООС) (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 

г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 

95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 

36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 

г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 

98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 12 от 2017 г.) 

o ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО) (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; 

изм., бр. 66 от 2013 г.; Решение № 11 от 2014 г. на КС - изм., бр. 61 от 2014 г.; изм. и 

доп., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.) 

o Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.) (публ., 

БСА, кн. 11 – 12 от 2013 г.) 

o Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51 от 

2014 г.) 

o Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.; 

изм. и доп., бр. 32 от 2017 г.) 

 

              V. Системи за проверка и контрол на дейностите, в процеса на 

тяхното изпълнение. 

           Възложителят може по всяко време да инспектира извършваните дейности 

по обслужването на разтоварището, да контролира технологията на 

изпълнението им и да издава инструкции за отстраняване на допуснати дефекти, 

съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. 

         В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско 

качествено изпълнение, работите се спират, до съгласуване на мерки 

предложени от Изпълнителя, за отстраняването им. 
 

 


