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С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ: 

       

 
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА 

(ШРЕДИРАНЕ) И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ 
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ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 „Предоставяне на услуги по предварителна обработка (шредиране) и 

оползотворяване на отпадъци с код: 19 12 08 – текстилни материали, 19 12 10 – горими 

отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от отпадъци), 19 12 12 –  други 

отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, 04 

02 09- отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер), 04 

02 22 – отпадъци от обработени текстилни влакна, 04 02 99 – отпадъци, неупоменати 

другаде, 20 01 10 – облекла; 20 01 11 – текстилни материали, 20 01 38 – дървесни 

материали, различни от упоменатите в 20 01 37, 20 03 07 – обемни отпадъци, съгласно 

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. (Обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.), отсортирани от 

сепарираща инсталация към Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца 

и Мездра и разделно събрани от домакинства и промишлени предприятия." 

 

ОБЕКТЪТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ВКЛЮЧВА: 

Услуги по предварителна обработка (шредиране) и оползотворяване на 

отпадъци с код: 

 19 12 08 –  текстилни материали; 

 19 12 10 – горими отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от 

отпадъци);  

 19 12 12 – други отпадъци (включително смеси от материали) от механично 

третиране на отпадъци; 

 04 02 09 – отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, 

пластомер); 

 04 02 22 – отпадъци от обработени текстилни влакна; 

 04 02 99 – отпадъци, неупоменати другаде;  

 20 01 10 – облекла;  

 20 01 11 – текстилни материали;  

 20 01 38 – дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37; 

 20 03 07 – обемни отпадъци.  

 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:  

На територията на общините Враца и Мездра действа „Регионално депо за 

неопасни отпадъци, община Враца – Мездра – клетка 2.1.”. Същото се намира в 

п.и.12259.788.1, местност ”Шумака”, землището на град Враца. Клетка 2.1 е въведена в 

експлоатация на 09.10.2012 година с Разрешение за ползване № ДК – 07 – СЗР – 6 / 

30.01.2012 год.  

Технически параметри:  
площ на клетката – 19 840 м

2
  

обем на клетката – 192 000 м
3
  

проектен експлоатационен срок – 6 год. 

Към РДНО действа сепарираща инсталация за твърди неопасни отпадъци. 

Въведена е в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-611/01.04.2013 год.  

Технически параметри:  

застроена площ на сградата – 1 921,05 м
2
  

застроена площ на навес за временно  

съхранение на балирани отпадъци – 218,46 м
2 
 

дневен прием на битови отпадъци за преработка – 74 тона 

Дневния приема на битови отпадъци от двете общини е около 80 тона. 
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На РДНО се приемат промишлени отпадъци от фирми на територията на двете 

общини, разделно събрани текстилни отпадъци и предадени на общинска площадка от 

физически лица. 

ВИД НА ОТПАДЪЦИТЕ: 

 

19 12 08 - текстилни материали; нешредиран балиран 

19 12 10 - горими отпадъци (RDF - модифицирани 

горива, получени от отпадъци);  
нешредиран балиран 

19 12 12 - други отпадъци (включително смеси от 

материали) от механично третиране на отпадъци; 
нешредиран 

балиран 

небалиран 

04 02 09- отпадъци от смесени материали 

(импрегниран текстил, еластомер, пластомер); 
нешредиран небалиран 

04 02 22 - отпадъци от обработени текстилни влакна; нешредиран небалиран 

04 02 99 - отпадъци, неупоменати другаде;  нешредиран небалиран 

20 01 10 – облекла;  нешредиран небалиран 

20 01 11 - текстилни материали;  нешредиран небалиран 
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20 01 38 - дървесни материали, различни от 

упоменатите в 20 01 37; 
нешредиран небалиран 

20 03 07 – обемни отпадъци. нешредиран небалиран 

 

ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА 

Услугите по оползотворяване на отпадъците, обект на поръчката се извършват, както 

следва: 

 Мястото на изпълнение е производствената площадка на заводи/инсталации за 

оползотворяване на такъв вид гориво/отпадък. 

 Участникът следва да предложи нй-ниска за предварителна обработка и 

оползотворяване на 1 тон отпадък. 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Срокът на действие на Договора е три години (2019 год., 2020 год., 2021 год.). 

 

ОБЩИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Изпълнителят извършва услугите в пълно съответствие с изискванията на 

българското законодателство. Услугите, обект на поръчката, следва да бъдат 

извършвани, съобразно изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за 

управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към тях.  

Регионалното сдружение предоставя сортирани битови отпадъци, събирани от общини 

Враца и Мездра на РДНО с оператор „Екопроект” ООД, притежаващ Комплексно 

разрешително № 5-Н1 от 2010 година (http://www.vratza.bg/?category=14&sub=605) за 

предварително третиране, включително шредиране на отпадъците с код R12 и 

съхраняване на отпадъците до извършване на операцията горене с код R13 и R1. 

Изпълнителят да приема отпадъците и извършва дейностите на собствена територия.  

Максималното количество отпадъци за една година е, както следва: 19 12 08 - до 335 

тона годишно, 19 12 10- до 3600 тона годишно, 19 12 12- до 1000 тона годишно, за 

останалите- до 200 тона годишно. 

Изпълнителят трябва да осигури възможност за временно съхранение на получаваните 

отпадъци по време на технологичния престой. 

Изпълнителят се задължава да извърши дейностите, описани в настоящата поръчка по 

одобрена технология и с грижата на добър стопанин.  

Изпълнителят да организира планиране и осигуряване достъп на транспортните 

средства до оказаните от тях места на територията на инсталацията. 

Изпълнителя трябва периодично да взема проби от доставения от Регионалното 

сдружение отпадък, с цел определяне на съдържанието им на примеси, неподлежащи на 

термично третиране (метални отпадъци, камъни, пясък, стъклени опаковки и др.), като 

уведомява Регионалното сдружение за процентното съдържание на тези примеси в 

доставения отпадък. в тази връзка Възложителят се задължава да приеме обратно за 

депониране до 5 (пет) процента от общия обем на предадения отпадък, който не 

подлежи на термично оползотворяване.  

 

КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА 

Предаването на отпадъците се извършва чрез транспортиране, разтоварване, предаване 

на отпадъците.  

При  приемането на доставените отпадъци Изпълнителят измерва контролно теглото на 

отпадъка на собствените си кантарни везни, които Изпълнителят следва да поддържа 

технически изправни и калибрирани съобразно действащото законодателство. Часът на 

влизане на транспортното средство на територията на Инсталацията на Изпълнителя и 
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часът на разтоварването му, теглото, фракцията на доставеният отпадък се отбелязват 

върху Товарителницата, към която се прикрепя и кантарната бележка, издадена от 

везните на Изпълнителя. 

Предаването и приемането на отпадъка се счита за извършено с полагането на подпис и 

печат от представител на Изпълнителя върху двата екземпляра на товарителницата, 

предадени му от лицето, извършващо превоза. Единият екземпляр от товарителницата 

остава у Изпълнителя, а другият екземпляр се връща на водача на превозното средство. 

От момента на предаване на отпадъка, отговорността по съхранението на доставения 

отпадък e на Изпълнителя. 

За приетото през месеца количество отпадъци страните подписват Приемателен 

протокол, съставен от Изпълнителя. 

Приемателният протокол съдържа констатации относно приемането или неприемането 

на отпадъка.  

Протоколът се изготвя след: 

 преглед на всички товарителници (1-ви и 3-ти екземпляр) и кантарни бележки, 

съставени през отчетния месец, като се сравняват данните, нанесени от 

Възложителя и тези нанесени от Изпълнителя относно тегло, влажност и други 

параметри на Товара; 

 отчитане на неприети от Изпълнителя Доставки и причините за това. 

За окончателни ще се приемат количествата и теглото на Товара, отчетени при 

търговската везна на Изпълнителя. 

В случай на констатирани 3 /три/ несъответствия над 5% за теглото на товара, между 

данните, измерени от Възложителя и Изпълнителя, страните могат да поискат 

сертификати и друга документация, удостоверяваща техническата изправност на 

измервателните уреди, като при съмнение могат да поискат независима експертиза.  

 

 

 

 

 

 

 


