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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Изпълнението на обществената поръчка ще се извърши на територията на Република 

България, община Враца и община Мездра. 

Възложител на обществената поръчка е община Враца. 

Съобразно утвърдените със Заповед № РД-ОП-82 от 05.09.2017 г. на Ръководителя 

Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ насоки за 

кандидатстване по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна помощ №BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020, Община Враца е 

допустим бенефициент. 

Основната цел на кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ по процедурата 

е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на 

допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на 

зелени и/или биоразградими отпадъци.  

Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталациите по процедурата, както и 

осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци 

ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на 

ОПОС 2014-2020 г. – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“. 

Дейностите, които ще бъдат финансирани по процедурата, са в съответствие с 

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

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

6, ал. 1 на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и с определените приоритети в 

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

Очакваният резултат от изпълнение на мерките по процедурата, съвместно с други 

мерки по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, е до 2018 г. да бъде осигурен допълнителен 

капацитет за рециклиране на отпадъци най-малко 20 000 т/год., а до 2023 г. - 105 000 

т/год. По този начин ще се допринесе за намаляване количеството на депонираните 

битови отпадъци, в т.ч. на зелените и биоразградимите, с 12,27 %. 

 

II. ОБХВАТ 

Настоящата техническа спецификация обхваща минималните изисквания на 

Възложителя на обществената поръчка с предмет: „Изготвяне на предварително 

(прединвестиционно) проучване (ПИП) и съпътстващи документи във връзка с 

кандидатстване на Община Враца, по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG16М1ОР002-2.005 „Проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации за разделно събирани зелени и/или биоразградими 

отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г” 

 

Основните дейности и поддейности, включени в обхвата на настоящата обществена 

поръчка са както следва: 

Дейност 1: Изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване (ПИП) за 

компостираща инсталация и съпътстващата инфраструктура 

 

ПИП следва да бъде изготвен за инсталацията за компостиране и за съпътстващата я 

инфраструктура, включени в проектното предложение, с минимално съдържание 

съгласно глава втора на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 



инвестиционните проекти и с изискванията за минимално съдържание и обхват 

съгласно Приложение № 15 от насоките за кандидатстване, част „условия за 

кандидатстване“. 

В ПИП трябва да се съдържа и обосновка за определянето на капацитета на 

инсталацията за компостиране. Обосновката следва да е въз основа на съответните 

актуални анализи на морфологичния състав на битовите отпадъци, генерирани на 

територията на РСУО Враца, които заедно предвиждат да експлоатират една 

компостираща инсталация, на прогнозите за образуваните отпадъци (с подробен масов 

баланс) и на взетото решение/решения на Общото събрание на регионалното 

сдружение по чл. 26, ал. 1, т. 4 и т. 6 от ЗУО.  

 

Поддейност 1.1: Изготвяне на анализ за допълнителна инфраструктура и прилагане на 

централизиран или децентрализиран модел. 

 

Допълнителната инфраструктура (инсталация за компостиране) следва да е обвързана с 

и да се разглежда като част от регионалната система за управление на отпадъците на 

РСУО Враца. 

Анализът трябва да бъде изготвен обобщено за РСУО Враца и да включва и двете 

общини-партньори. 

Изпълнителят следва да изготви отделен анализ за ефективност на подхода по 

отношение на всички предвидени инсталации за компостиране, в който да се обхванат 

данните за количествата генерирани битови отпадъци на ниво регион за управление на 

отпадъците. 

Анализите трябва да бъдат изготвени в обхват и съдържание съгласно Указанията на 

УО на ОПОС 2014-2020 г. за изготвяне на анализ за ефективност на централизиран 

или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на 

отпадъците и двете приложения към тях. 

Изборът на решение, за което ще се иска финансиране и ще бъде предвидено в 

проектното предложение, трябва да е ясно обосновано въз основа на анализите. 

 

Поддейност 1.2: Изготвяне на подробен масов баланс на отпадъците, генерирани на 

територията на общините по подаденото проектно предложение.  

 

Подробният масов баланс следва да бъде изготвен като отделен файл при съобразяване 

на образеца, приложен към насоките за кандидатстване, част „условия за 

кандидатстване“. В подробния масов баланс следва да се представят данни за всяка 

година, считано от 2017 г.  до 2020 г. включително, като представените данни трябва да 

съответстват и да се базират на изготвените морфологични анализи, в резултат на което 

дяловото разпределение на отделните видове отпадъци спрямо общото им количество 

(спрямо 100%) не следва да се променя през годините. За целите на извършване на АРП 

трябва да се представят и прогнозни данни за период 25-30 години с начална година 

2017 г.  

 

Поддейност 1.3: Разработване на схема за контрол на качеството на компоста, план за 

използване на получения краен продукт, план за третиране на остатъчния отпадък от 

инсталацията за компостиране. 

 



1) Схема за контрол на качеството на компоста 

Схемата трябва да бъде съобразена с изискванията на Наредбата за разделно събиране 

на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, издадена на основание 

чл. 43, ал. 5 от ЗУО. За гарантиране на качеството на компоста Изпълнителят е 

задължен да предвиди надеждна система за контрол и проверка на качеството на 

входящия поток отпадъци и на получения компост. В схемата трябва да бъдат 

предложени конкретни мерки и действия за контрол на всички етапи на процеса, в т.ч. 

най-малко при разделното събиране, вход площадка, съхраняване, производствен 

процес, продукт. 

Информацията за източниците и количествата на разделно събраните битови 

биоразградими отпадъци спрямо капацитета на компостиращата инсталация трябва 

да бъде представена като приложение, неразделна част от Схемата за контрол на 

качеството на компоста. Информацията трябва да съответства на документацията, въз 

основа на която е определен капацитета на съответната компостираща инсталация. В 

информацията трябва да са посочени източниците, при които ще бъде събиран разделно 

зеления и/или биоразградим битов отпадък, какво количество се очаква да бъде 

събрано от този източник, период от време за събиране на отпадъка като част от 

общинската система за разделно събиране на биоотпадъци. Информацията следва да 

бъде съобразена и обвързана с обосновката на необходимите съдове и техника за 

разделно събиране на битовите зелени и/или биоразградими отпадъци, както и с 

проучването за нагласите на населението, изискани с насоките за кандидатстване, част 

„условия за кандидатстване“. Информацията трябва да е обвързана с обосновката на 

проектното предложение как ще бъде осигурено разделното събиране на предвиденото 

количество битов зелен и/или биоразградим отпадък чрез общински системи за 

разделно събиране на битови биоразградими отпадъци на общините от РСУО Враца, 

което да гарантира устойчивата експлоатация на компостиращата инсталация с 

предложения капацитет. 

 

2) План за използване на получения краен продукт - компост  

Планът трябва да бъде съобразен с подходящите „области на употреба“ съгласно 

Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите 

отпадъци, издадена на основание чл. 43, ал. 5 от ЗУО. Предложените в плана за 

използване на получения краен продукт – компост области на употреба следва да бъдат 

обосновани и съобразени с количеството и качеството на компоста, който се очаква да 

бъде произведен в резултат на работата на съответната компостираща инсталация.  

За постигане на целите и изискванията за рециклиране на отпадъка, предвижданията за 

употреба на компоста не може да включват използването му като гориво или за 

насипни дейности. Съгласно определението по т. 10 на § 1 от ДР на ЗУО "насипване" е 

дейност по оползотворяване, при която подходящи отпадъци се използват за 

рекултивационни цели в разкопани участъци или за инженерни цели в строителството 

на депа и където отпадъкът е заместител на неотпадъчни материали“. Съобразено с 

това, единствената възможност, при която  продуктът компост може да бъде използван 



при рекултивация на нарушени терени (например за закриване на депа) е  само за най-

горния пласт, в който се изисква ползване на хумус или богат на хумус продукт. 

Предвиждания за собствена употреба на компоста, без генериране на приходи от това, е 

допустимо. При такива намерения, в плана трябва да се включат резултати от 

проучване за възможните конкретни обекти, терени, дейности или други възможности, 

за които Община Враца и Община Мездра имат намерение да ползват компоста за 

собствена употреба, както и обосновка за тези възможности в по-далечна перспектива, 

най-малко 5 години. 

Използването на компоста, описано в плана, не може да води до поставяне на 

земеделски стопани и други лица, имащи качеството „предприятия“, в по-благоприятно 

положение на пазара, включително до намаляването на разходите за придобиване на 

компост, които тези лица биха извършили. 

В плана също така следва да се предвидят и възможностите за третиране на 

продукт/отпадък в резултат на работата на инсталацията за компостиране, който не  

отговаря на изискванията за качество за компост. 

3)  План за третиране на остатъчния отпадък 

Планът трябва да съдържа анализ на видовете и количеството на отпадъците, които 

може да бъдат генерирани при експлоатацията на инсталацията за компостиране. В 

плана следва да се включат и възможните начини на третиране на тези отпадъци, като 

се спазва йерархията съгласно действащата нормативна уредба, както и 

предвижданията за третиране на отпадъците извън инсталацията за компостиране в 

други инсталации или съоръжения, които отговарят на нормативните изисквания или 

да бъдат предавани на лица, които притежават необходимите разрешителни документи 

по реда на ЗУО или ЗООС. 

 

Поддейност 1.4: Проучване и обосновка на необходимите елементи на системата за 

разделно събиране на зелените и/или биоразградими битовите отпадъци от всяка от 

общините, попадащи в РСУО Враца. 

Необходимите елементи трабва да съответстват на Информацията за източниците и 

количествата на разделно събраните битови биоразградими отпадъци спрямо 

капацитета на компостиращата инсталация, изискана в раздел 13.2 от насоките за 

кандидатстване, част „условия за кандидатстване“. 

Поддейност 1.5: Обосновка и изготвяне на индикативен списък на необходимите 

съоръжения, оборудване, съдове и техника за всяка инсталация за компостиране 

поотделно. 

Въз основа на обосновката за определянето на капацитета на инсталацията за 

компостиране и анализите на морфологичния състав на битовите отпадъци следва да се 

изготви и индикативен опис на необходимите съоръжения, оборудване и техника за 

инсталацията за компостиране. В индикативния опис за инсталацията за компостиране 



трябва да бъдат включени както съдовете и техниката за разделно събиране на зелените 

и/или биоразградимите битови отпадъци, така и съоръженията и оборудването за 

самата инсталация за компостиране. 

 

Поддейност 1.6: Обосновка относно липсата на пазарно предлагане на услуги или за 

недостатъчното предлагане на услуги. 

Обосновката трябва да съдържа детайлна аргументация относно характеристиките на 

необходимите услуги по разделно събиране, транспортиране и компостиране на 

разделно събрани битови биоразградими отпадъци в рамките на РСУО Враца, 

условията за тяхното предоставяне, целева група, нуждата от предоставяне на услугите, 

спецификите на съществуващото предлагане (вкл. всички планирани за изграждане и 

изградени инсталации за компостиране в региона – ако такива все пак са налични, вид 

технологии, мощности, вид и източник на обработваните отпадъци и т.н.). 

За целите на обосновката е важно да бъде очертана територията, която представлява 

географския пазар на предоставяне на услугите. Съгласно правилата на конкурентното 

право, съответният географски пазар най-общо обхваща територията, на която се 

предлагат взаимозаменяеми стоки/услуги и в която конкурентните условия са еднакви 

и се различават от тези в съседните райони. В тази връзка Изпълнителят следва да 

вземе предвид и спецификите за територията на двете общини и територията на РСУО 

Враца. 

Дейност 2: Изготвяне на уведомление за инвестиционно намерение и подробно 

нетехническо резюме на доклад за ОВОС. 

Уведомлението за инвестиционното предложение за преценяване на необходимостта от 

ОВОС следва да бъде изготвено съгласно Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 (Ново - ДВ, 

бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) на Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда. 

Уведомлението се изготвя във връзка със задължението на Възложителя да информира 

писмено компетентните органи (в случая РИОСВ Враца) за своето инвестиционно 

предложение в най-ранен етап в един екземпляр на хартиен и електронен носител, 

които са напълно еднакви. 

Информацията, която се представя с Уведомлението следва да съдържа съобразена с 

конкретните особености на инвестиционното предложение и секторната нормативна 

уредба информация. 

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, 

Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на Насоките за 

кандидатстване по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.” . 



Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на европейското 

и българско законодателство и подзаконовите нормативни актове, например, но 

не само: 

1. Закон за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба, издадена 

на основание чл. 43, ал. 5 от този закон; 

2. ЗУСЕСИФ; 

3. Закон за устройство на територията; 

4. Закон за енергетиката; 

5. Закон за техническите изисквания към продуктите; 

6. Закон за националната стандартизация; 

7. Подзаконовите нормативни актове за прилагане на горепосочените закони.  

Основните подзаконови нормативни актове и изисквания, които определят и създават 

правната и техническата основа за изпълнение на настоящата обществена поръчка са 

както следва: 

На основание на Закон за управление на отпадъците ЗУО 

 Националния план за управление на отпадъците за периода 2014 - 2020 г.; 

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите 

отпадъци 

 Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. ) 

 Наредба № 6 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 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.) 

 Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци; 

 Съответните общински наредби за управление на отпадъците по чл.22, ал.1 от 

ЗУО 

 Съответните Общински програми за управление на отпадъците за територията на 

съответната община, която е съобразена с НПУО за периода 2014-2020 г.,  с период на 

действие е до 2020 г. и изготвена съгласно Методически указания за разработване на 

общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със заповед на министъра 

на околната среда и водите № РД-211/31.03.2015 г. 

 Съответната Регионална програма за управление на отпадъците, изготвена 

съгласно Методически указания за разработване на регионални програми за 

управление на отпадъците, утвърдени със заповед на министъра на околната среда и 

водите № РД-211/31.03.2015 г. 

 

На основание на ЗУТ: 

 Наредба № 4 от 21 Май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти. 

 Наредба № 7 от 22 Декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на 

отделни видове територии и устройствени зони. 

 

ІІІ. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен също: 



 да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като 

разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, 

негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод 

изпълнението на този договор и / или договора за строителство;  

 да спре изпълнението по договора, тогава, когато получи от Възложителя 

известие за това; 

 да предостави, при приключване на настоящия договор, на Възложителя, всички 

документи, както и цялата информация, и/или получени материали, както и тези, 

които са събирани и подготвени от него при и по повод изпълнението на 

настоящата обществена поръчка; 

 да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които възникват 

и биха могли да възникнат в хода на изпълнението на настоящия договор, като 

предложи адекватни решения за тях; 

 Да осигури достъп за извършване на проверки на място и одити. 

За реализиране на предмета на обществената поръчка, изпълнителят следва 

детайлно да се запознае и да се съобрази с изискванията на приложимата 

нормативна уредба. 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Възложителят поставя следните минимални изисквания към съдържанието на 

техническото предложение на участниците: 

1. Предложение за Програма за осъществяване целите на предмета на поръчката – 

Следва да се опише начинът на изпълнение на всички дейности, включени в предмета 

на поръчката, и организацията, която ще бъде създадена за изпълнението. За всяка 

дейност следва да се посочат подход, инструменти и методи за постигане резултатите 

на обществената поръчка (под подход, инструменти и методи се разбира съвкупността 

от начините, които участникът предлага да използва при практическото изпълнение на 

дейностите, посочени в Техническата спецификация, за да достигне резултатите, 

посочени в нея). Предложението за изпълнението на дейностите следва да е обвързано 

с приложими нормативни /европейски и национални/ изисквания. Следва да се опишат 

ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от 

дейностите и съставляващите ги задачи включени в предмета на поръчката, като 

квалификация, численост и конкретно разпределение на задълженията. За всяка задача 

следва да бъде предложен конкретен срок за изпълнение. Следва да бъде представена 

организационна структура на екипа за изпълнение, включваща както ключови, така и 

неключови експерти, както и линиите на взаимодействие и йерархично положение и 

докладване. Следва да бъде представен график за изпълнение на поръчката (в свободен 

формат по преценка на участника), който онагледява хода на изпълнението, като дава 

представа за сроковете на изпълнение на поръчката като цяло и на отделните етапи в 

изпълнението, и за последователността, взаимната връзка, продължителността на 

изпълнение и ресурното обезпечаване на отделните дейности и включените в тях 

задачи. Графикът следва да представя изпълнението в съответствие с офертата на 

участника и изискванията на възложителя. 

2. Предложение за Програма за управление и контрол на изпълнението - Следва да 

бъде предложен механизъм за отчитане и оценяване на напредъка в изпълнението и на 

организационната структура по управлението и изпълнението на всички дейности по 

поръчката, и да бъде описан начинът, по който предложеният механизъм ще бъде 



прилаган в процеса на изпълнение. Предложеният механизъм следва да включва 

действия, които са ефективни (които водят до постигане на очакваните резултати, 

оценяване на реалните резултати и обективно оценяване) и приложими (които могат 

реално да се приложат при изпълнението на конкретната поръчка, предвид нейните 

характерни и специфични особености). Следва да бъдат описани линиите на 

взаимодействие, йерархично положение и докладване вътре и извън екипа. Следва да 

бъдат предвидени мерки и механизми за осигуряване на вътре екипната комуникация 

при разпределение на задачите и отговорностите на членовете на екипа, както и при 

комуникацията с Възложителя. Следва да бъдат предложени методика и средства за 

документиране на извършваните действия, свързани с процеса на изпълнението на 

дейностите по поръчката, и да бъде описан начинът на тяхното прилагане. Следва да 

бъдат описани методите за осъществяване на контрол по време на изпълнението на 

поръчката по отношение навременното стартиране и приключване на отделните 

дейности в планираните срокове и на поръчката като цяло, и действията, 

отговорностите и задължения на членовете на ръководния състав при осъществяването 

на контрол върху сроковете в процеса на изпълнение и за преодоляване негативните 

последици за поръчката при допускане на забава в изпълнението. 

По своя преценка, Участникът може да включи в техническото си предложение и друга 

информация, която да гарантира навременното и качествено изпълнение на настоящата 

поръчка. 

 

V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Срокът за изпълнение на дейностите е до 90 календарни дни след получаване на 

Възлагателно писмо от Възложителя и предоставяне на изходна информация за 

изпълнение на дейностите, и съгласно клаузите на договора и описаното в 

техническата спецификация, но не по-късно от 28.05.2018г. 

 

VI. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Изготвените и окомплектовани документи следва да се представят на Възложителя в 3 

(три) екземпляра на хартиен носител и 1 (един) на електронен носител. Електронните 

файлове на резултатите следва да бъдат във формат, съответстващ на изискванията на 

оперативна програма „Околна среда 2014-2020” и Насоките за кандидатстване по 

процедурата. 

Приемането на изпълнението на дейностите, включени в предмета на настоящата 

обществена поръчка, се осъществява от Възложителя чрез определен/и от него 

представител/и. 

Изготвените и предадени документи се разглеждат от Възложителя чрез 

определеният/те за това представител/и и в срок до 5 (пет) работни дни приема/т или 

връща/т за корекции, предадените документи. При връщане за корекции, задължително 

се посочват какви са съответните забележки към конкретния документ, както и се 

определя срок за нанасяне на корекциите и повторно представяне на документа от 

Изпълнителя. 

Изпълнението на договора се констатира с окончателен двустранен протокол, подписан 

от упълномощените представители на страните. 


