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1. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Финансиране на проекта 

Община Враца (водеща община) и Община Мездра (община партньор) са бенефициент 

по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-

2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани 

и/или биоразградими отпадъци“, по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г“, АДБФП № BG16M1OP002-2.005-0020-С01 от 05.11.2018 г. (друга 

регистрация Д-34-74/05.11.2018г.).  . 

Обща информация за проекта  

Изпълнението на проект “Изграждане на инсталация за компостиране на разделно 

събрани зелени отпадъци – регион Враца” цели да се изгради компостираща 

инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Враца и 

Община Мездра в РСУО Враца. Изграждането на тези инсталации ще допринесе за 

намаляване на количеството депонирани битови отпадъци в Регионално депо за 

неопасни отпадъци в гр. Враца чрез осигуряване на допълнителен капацитет за 

разделно събиране и компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. 

Предложената площадка за изграждане на съоръжението се разполага на територията 

на Община Враца в местност „Шумака”, , П.И. № 12259.788.9 в землището на гр. Враца 

и заема част от отредения имот, в който е разположено действащо регионално депо за 

битови отпадъци – регион Враца. Нейната площ възлиза на 101 915 кв.м. 

На обекта има изградена инфраструктура и не се налага изграждането на нова. 

Планирани за изграждане и експлоатация са следните съоръжения: 

- компостираща инсталация с капацитет до 8 000 т/год. 

- въвеждане на система за разделно събиране на зелени отпадъци, в това число 

контейнери с вместимост 1,1 куб.м (574 бр) и 4 бр. сметоизвозващи машини 

С изграждането на компостиращата инсталация ще се удължи експлоатационния срок 

на депото за битови отпадъци, чрез значително намаляване на годишни количества 

депонирани отпадъци. 

Целевата група на проектното предложение са жителите на общините Враца и Мездра. 

Изпълнението на проекта ще подобри качеството на живот на местното население на 

двете общини чрез въвеждане на устойчиви механизми за опазване на околната среда и 

запознаване на целевите групи с различните аспекти в управлението на отпадъците. 

Акцентът на проекта е поставен върху възможностите за разделяне и оплозотворяване 

на зелени и биоразградими отпадъци, повишаване на екологичното самосъзнание и 

промяна в поведението наа хората. 

Управление на проекта 

За управлението на проекта и осигуряването на качествено изпълнение на заложените 

дейности функционира Екип за управление на проекта (ЕУП) в състав: Ръководител на 

проекта и членове, които обезпечават функциите по подготовка на необходимите 

документи за извършване на плащания и верификация на разходите, мониторинг и 

докладване, координиране на всички дейности по изпълнението и управлението на 
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проекта, юридическо обслужване, проверка и контрол на строително-монтажните 

работи и монтажа на съоръженията на площадката, изпълнение на мерки за 

информация и комуникация, съхранение на документите по проекта, както и 

регистриране и докладване на нередности. 

Общата организационна структура за управление на проекта и взаимодействието на 

ЕУП и останалите страни в процеса на изпълнение на проекта е представена на 

следващата фигура: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обхват на проекта: 

1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ на Инсталация за 

компостиране, вкл. и подробни инженерно-геоложки проучвания; 

2. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ на Инсталация 

за компостиране  

3. Изпълнение на строителни и монтажни на инсталация за компостиране 

4. Доставка на оборудване и съоръжения за инсталация за компостиране  

5. Упражняване на авторски надзор по време на строителството  

ОБЩИНА ВРАЦА – Водещ партньор 

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ДБФП 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА  

КООРДИНАТОР БЕЗОПАСНОСТ 

И ЗДРАВЕ 

КОНСУЛТАНТ ПО ЗУТ  

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

(ЕУП) 

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ  

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ИНЖЕНЕРИНГ 

(проектиране, смр и авторски 

надзор)  
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6. Обучение на персонала, ангажиран в експлоатацията на инсталация за 

компостиране и тестването на оборудването в рамките на необходимия за това 

период от време.  

Като съпътстващи дейности ще бъдат осъществени услуги по оценка на съответствието 

на инвестиционните проекти, извършване на строителен надзор от Консултант по 

смисъла на ЗУТ и като Координатор по безопасност и здраве (всички те са предмет на 

настоящата обществена поръчка), както и задължителните мерки за информация и 

комуникация по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”. 

Съществуващо състояние на системата за управление на отпадъците в РСУО Враца: 

Регионална система за управление на отпадъци в Регион Враца обхваща общините 

Враца и Мездра. Двете общини са членове на Регионално сдружение за управление на 

отпадъци – Регион Враца. Общините в Региона са предприели действия към решаване 

на проблемите, свързани с управлението на отпадъците, генерирани на територията им.  

В населените места на територията на общините, дейностите по управление на 

отпадъците се контролират от съответните кметове и кметски наместници.  

Няма изградени претоварни станции на територията на Региона. Регионалната система 

за обезвреждане на отпадъците е разположена на средно разстояние от около 10 км от 

общинския център на Враца и на 15 км от Мездра, което не налага претоварване с цел 

спестяване на разходи. 

На територията на Регион Враца не е изградена система за разделяне на „зелени“ 

биоразградими отпадъци и няма обособени места за компостиране по селата.  

За двете общини са разработени Общински програми за управление на отпадъците за 

периода 2015-2020 г., съгласно разпоредбите на  чл. 52, ал. 6 от ЗУО, като същите са 

актуализирани през 2018 г. 

Проектно решение – избрана алтернатива 

Съгласно избраната в ПИП алтернатива, отпадъците ще бъдат компостирани в открити 

клетки с височина около 1,5 м., покрити с навес. Предложената технология позволява 

поддържане на подходящи условия за правилно протичане на процеса на компостиране, 

по-малка зависимост от климатичните условия и сравнително ниски оперативни 

разходи.  

Основните входни параметри на инсталацията са описани в ПИП. 

Клетките, представляват дълги прави улеи, ограничени от двете страни със стени и 

покрити с навес. Запълването на клетките става с челен товарач. По дължина на 

стените, върху стоманени релси е разположена автоматизирана система за разместване 

и разбъркване на входящия материал. Оборудването за разбъркване е с автоматично 

задвижване. Работната скорост на системата за разбъркване е променлива и може да 

бъде настроена автоматично чрез инвертор. Роторът се ускорява и забавя чрез 

разклонена хидравлична система. В зависимост от необходимостта и капацитета на 

работа е възможно да се програмира продължителен или редуващ се цикъл (напълно 

пълен или напълно празен). Системата е с електрически контролен панел, включително 

софтуер, който може да управлява системата дистанционно, както и да изпраща 

оперативна информация, която показва целия процес на работа. Придвижвайки се по 
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дължина на клетката, системата разбърква материала, като в същото време го прибутва 

напред с около 2 м на ден. 

Основни характеристики на клетките за компостиране:  

• Ширина при основата на клетката - 6,05 м  

• Разстояние между две клетки - 4,00 м 

• Ефективно сечение на купа отпадъци - 6,66 м2  

• Общ брой клетки - 4 бр. (две двойни U-образни линии) 

• Аериращ модул на първите 25 метра на всяка клетка. 

Системата може да работи пълна и полупразна т.е. да покрива пиковете и да 

произвежда без да се достига пълен капацитет с оглед на периодиката. Проектът 

предоставя възможност и за интегриране на система за принудителна аерация и 

поливна система за оросяване на компоста в по-горещите месеци. След като процесът 

на компостиране завърши, материалът бива изгребван от челен товарач, който го 

пресипва в мобилно барабанно сито. Ситото отделя готовия компост и частици с едра 

фракция, които в последствие биват връщани обратно в куповете за компостиране 

заедно с новия материал. Отпадъчните води, отделени от органичната маса, ще се 

събират заедно с дъждовните води и ще се отвеждат за пречистване в пречиствателно 

съоръжение. Пречистените води ще бъдат използвани, както за оросяване на 

компостните купове така и за овлажняване на компостирания материал. 

Тази технология позволява добър контрол над условията, при които протича процеса, 

като температура и влага. В същото време могат да бъдат компостирани големи обеми 

отпадъци без да са необходими толкова големи площи, както при компостирането в 

редове. Процесът на биологично разграждане отнема до няколко седмици, като 

узряването на материала може да продължи в клетката или след като напусне клетката, 

на открити редове, като се разбърква периодично с челен товарач. 

Клетките за предварително и крайно компостиране са снабдени с аериращ под. Това 

може да бъде под с подвижни тръби или с улеи за аерация. Контролът на процеса се 

извършва чрез увеличаване или намаляване на потока въздух през купата. 

Температурата на процеса се измерва в потока въздух. Това дава добра индикация за 

средната температура вътре в купата. 

След приемането на био-отпадъците пластмасите и другите замърсители се отстраняват 

и се смесват с уплътняващия материал. Отпадъкът  се пренася до зоната за 

компостиране и запълва клетките за предварително компостиране. За да се избегнат 

емисии на преработен въздух започва аерация. След 3 до 4 седмици, материалът се 

вдига и се пренася до помещението за пресяване. Фините частици (<60mm) се отнасят 

за крайно компостиране. Останалият материал се използва като уплътняващ, за да се 

създадат по-добри условия при предварителното компостиране. След 5 до 6 седмици на 

крайно компостиране, компостът се отделя. Остатъчният компост се използва като 

покритие на материала за предварително компостиране. 

Въз основа на входящите капацитети са извършени изчисления за оразмеряване. 

Съоръжението функционира 250 дни в годината, с една 8 часова смяна на ден, като по 

този начин се преработват до 32 т/ден или до 4 тона/ч.  
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Обектът ще се експлоатира от 3 души. Един работник по подготовката на смесване на 

отпадъците за компостиране, а другите по товаро-разтоварни работи в модулите за 

компостиране, нарязване и смилане, пресяване и т.н. 

Съоръжение за пречистване на отпадъчните води 

Предвижда се пречиствателното съоръжение да е с капацитет от 15 000 м3 за година. 

Процесът на биологично пречистване се осъществява чрез оросяване на биофилтър, 

запълнен с биомаса върху специални форми. Пречиствателното съоръжение се състои 

от първичен утаител, един или два биологични филтри и химическа степен (при 

наличие на химическо замърсяване). Уловените и пречистени дъждовни води ще се 

използват за оросяване на компостните купове, като по този начин ще се намали 

технологичното време за узряване на компоста. 

Съобразявайки се с избраната технология, в рамките на друга обществена поръчка, 

следва да бъдат осигурени следните машини и съоръжения за ефективната работа на 

компостиращата инсталация: 

Челен товарач - Обикновено челните товарачи се използват за преместване на 

количества от материали за компостиране. Товарачите може да се използват за 

запълване на дробилки, обръщане и аериране на компост, обръщане на редове за 

компостиране, и за преместване на готовия компост от площадката. 

Сито - Оборудването е особено подходящо за пресяване на: Компост; Дървесна кора; 

Дървени стърготини; Пясък и чакъл; Изкопни материали; Замърсена почва; други 

материали. 

Шредер – С помощта на шредера се раздробяват постъпващите фракции зелени 

отпадъци. Шредирането се извършва в зависимост от постъпващите количества 

материали. 

Конкретните проектни решения трябва да бъдат разработени в идейна и работна фаза, в 

достатъчна степен за цялостно изпълнение на всички строително-монтажни работи, 

включително подробни количествено-стойностни сметки по всички части. 

Работните проекти ще подлежат на съгласуване и одобряване и ще са основание за 

издаване на Разрешение за строеж. Последващо изработени работни детайли и чертежи, 

необходимостта от които е възникнала в процеса на изпълнението на строежа, ще 

подлежат на съгласуване от Възложителя и Независимия строителен надзор 

/Консултанта/.  

2. ЦЕЛИ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

2.1. Цели 

Основна цел: 

 Осигуряване на качествен и ефективен строителен надзор при строителството и 

въвеждане в експлоатация на обекта по проект „Изграждане на инсталация за 

компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца ” 
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Непосредствени цели: 

 Прозрачен и законосъобразен избор на независим изпълнител за оценяване на 

съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, 

притежаващ професионална квалификация и практически опит в оценяване на 

съответствието, упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, 

включително в изготвянето на технически паспорти на сгради и съоръжения, за 

гарантиране законосъобразното, качественото и срочно изпълнение на 

строително-монтажните работи, разрешаване на ползването и успешното 

въвеждане в експлоатация на строежа в обхвата на проекта.  

 Осигуряване на подкрепа и съдействие на Възложителя във взаимоотношенията 

му с Изпълнителя по Договора за строителство по време на проектирането и 

строителството. 

2.2. Очаквани резултати 

 Ефективно, законосъобразно, качествено и срочно проектиране и изпълнение на 

строително-монтажните работи, успешно въвеждане в експлоатация на строежа от 

„Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени 

отпадъци – регион Враца ”; 

 Създадени предпоставки за осигуряване на екологосъобразно събиране на 

битовите отпадъци и компостиране на зелените отдпадъци, за успешна 

реализация на проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно 

събрани зелени отпадъци – регион Враца”;съгласно условията и изискванията на 

българското законодателство, Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020” и 

съпътстващите я документи, и за подобряване условията на живот на населението 

в общините-партньори, запазване на естествената околна среда и повишаване 

нивото на благоустройството в районите на интервенция. 

3. ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЯВАНОТО СТРОИТЕЛСТВО 

3.1. Допускания 

Ефективното и качествено изпълнение на проекта е в пряка зависимост от наличието на 

определени условия в хода на извършването на дейностите, свързани с реализацията 

му. Тези условия представляват основни фактори за успех, а тяхното отсъствие създава 

потенциален риск и може да доведе до лошо изпълнение или неизпълнение. По 

отношение на настоящия проект Възложителят е идентифицирал като фактори за успех 

следните условия и ги е приел като допускания: 

 Всички дейности, свързани с проектирането и изпълнението на строежа, и 

дължимите за това плащания се извършват законосъобразно, в пълно 

съответствие с действащата нормативна уредба, изискванията на ОП 

„Околна среда 2014 - 2020 г.” и договорите за изпълнение на дейностите по 

проекта; 

 Действията на участниците в процеса на реализация на проекта по 

отношение контрола на сроковете за изпълнение са адекватни и 
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навременни, което гарантира недопускане на забава в изпълнението на 

проекта; 

 Извършва се ефективен контрол на изпълнението на строително – 

монтажните работи от страна на всички участници в строителния процес, 

който гарантира качество на изпълнението, напълно съответстващо на 

действащите технически норми и стандарти, и на изискванията на 

Възложителя; 

 Всички дейности, свързани с реализацията на проекта, са изцяло 

обезпечени с необходимите ресурси за качествено и срочно изпълнение; 

 Строежът се изпълнява при стриктно спазване на екологичното 

законодателство и изискванията за опазване на околната среда. 

3.2. Рискове 

Рисковете представляват външни за проекта фактори, които не се влияят от неговото 

изпълнение, но могат да повлияят върху изпълнението и дългосрочната устойчивост на 

резултата от това изпълнение. Ефективният контрол на възможните рискове предполага 

предотвратяване на тяхната проява и минимизиране на негативните последици за 

проекта. 

Контролът на всеки риск съдържа в себе си две стъпки: Анализ на риска, т.е. 

идентифициране и оценка на риска, и Управление на риска.  

В своята същност ранната идентификация на възможната проява на даден риск 

представлява част от цялостното управление на процеса по изпълнение на поставената 

задача. Точно дефинираните цели и средствата за тяхното постигане, непрекъснатият 

контрол при изпълнението и подборът на правилните индикатори за мониторинг на 

процеса, включително и по отношение на влиянието на външните фактори, предполагат 

качествено изпълнение при оптимален разход на ресурси и време.  

Идентифицирането на риска е процес на установяване на онези параметри, чиято 

промяна поотделно или заедно би предизвикала промяна в основните характеристики 

на проекта, а именно:  

- Цел;  

- Обхват;  

- Срок;  

- Бюджет;  

- Качество;  

- Законосъобразност;  

- Съответствие с изискванията на Възложителя.  

 

Идентифицирането на риска се извършва чрез анализ на неговите елементи:  

- Обхват на риска, включващ:  
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o Аспекти на проявление - какви са конкретните форми (конкретни видове рискове), 

под които може да се прояви съответният риск;  

o Близост (Момент на проява) - кога би могъл да се реализира съответният риск;  

o Период на проява (Продължителност) - колко време би могъл да продължи 

съответният риск;  

- Области и сфери на влияние - как влияе съответният риск на характеристиките на 

проекта - качество, срок, бюджет и т.н, и какви конкретни дейности може да засегне;  

- Вероятност - каква е вероятността да се случи съответният риск;  

- Въздействие - колко сериозни биха могли да бъдат последиците от риска;  

- Индикатори за проявлението на риска - какви индикатори могат да бъдат използвани 

за установяване възможността за проява на съответния риск;  

- Източници за проверка на индикаторите - какви източници на информация могат да се 

използват за проследяване на индикаторите за проявлението на съответния риск, 

респективно на промените в тяхното състояние или настъпило изменение, или какви 

действия могат да бъдат предприети за получаване на тази информация.  

Въз основа на извършеното идентифициране се извършва оценка на риска, базирана на 

вероятността и въздействието на риска - Стойност / Тежест на риска. 

Въз основа на направения анализ се планират дейностите по управление на рисковете, 

които по същество представляват мерки за превенция на рисковете - мерки за 

недопускане / предотвратяване на рисковете, доколкото това е възможно в зависимост 

от конкретните аспекти на проявление на всеки риск, и мерки за минимизиране 

въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от 

проявата на тези рискове за изпълнението на проекта, както и дейности по контрол на 

изпълняваните мерки.  

Основните рискове, които могат да повлияят негативно върху изпълнението на 

проекта, са:  

- Забава в изпълнението на строежа в обхвата на „Изграждане на инсталация за 

компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца”, породена от 

действия или бездействия на участници в процеса на проектирането и строителството;  

- Извършване от страна на Изпълнителя на настоящата поръчка на неправилна 

преценка за необходимостта или допустимостта, или неточна оценка на размера на 

претендираните непредвидени разходи от Изпълнителя по Договора за инженеринг;  

- Недостатъчна ресурсна обезпеченост на Изпълнителя за изпълнение на дейностите в 

обхвата на настоящата поръчка;  

- Отрицателно въздействие на строителния процес върху елементи на околната среда, 

предвид спецификата на строежа.  

3.2. Мерки за осигуряване на качеството 

Възложителят дефинира следните мерки за осигуряване на качеството на 

изпълняваното строителство:  
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1. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежите;  

2. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението;  

3. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност;  

4. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на 

инсталацията за компостиране. 

4. ОБХВАТ НА ДОГОВОРА ЗА ИНЖЕНЕРИНГ 

4.1. Изготвяне на инженерно-геоложки доклад 

Инженерно-геоложките проучвания следва да включват следното: геолого-литоложки 

строеж на земната основа определен посредством проучвателни сондажи и подробно 

описание на физико-механични показатели на отделните геопластове, изграждащи 

проучвания участък (чрез лабораторни изследвания от акредитирана лаборатория); да 

се направи обследване на необходимия брой проби – нарушени и монолитни, както и да 

се състави напречен профил на отделните разновидности и техните якостно-

деформационни свойства. Резултатите от проучването да бъдат представени в 

инженерно-геоложки доклад, включващ характеристиките на земната основа и 

сеизмичните условия. 

Сондажните проучвания да се извършат на предварително обозначени места, съгласно 

нуждите на конструктивния проект. След извършване на инженерно-геоложките 

проучвания, същите следва да бъдат обобщени в инженерно-геоложки доклад. 

Проучването може да бъде комбинирано, освен със сондажни проучвания и с 

пенетрационни опити. Проучването може да бъде допълнено и със съществуващи 

архивни материали от предишни проучвания за съоръжения, които се намират в 

близост до бъдещата постройка. 

4.2. Разработване на идеен проект. 

Идейният проект се изработва в съответствие с предвижданията на действащия ПУП 

или с визата за проектиране, когато издаването  е задължително, и в съответствие със 

заданието за проектиране. Когато няма изработено задание за проектиране, идейният 

проект изпълнява и ролята на задание за следващата фаза на проектиране. Обхватът и 

съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за ползването му: 1. като 

основа за изработване на следващата фаза на проектиране; 2. за избор на архитектурно-

пространствено решение, строително-конструктивно решение, инсталационни и 

технологични решения, системи за безопасност и др. 

Всяка част на идейния проект включва: 1. чертежи, които изясняват предлаганите 

проектни решения в следните препоръчителни мащаби: а) ситуационно решение - в М 

1:500 или М 1:1000; б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 или М 1:200; в) 

други чертежи - в подходящ мащаб 2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите 
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проектни решения и съответствието им с изискванията на чл. 169 ЗУТ за безопасна, 

сигурна, здравословна и достъпна за всички среда; 3. изчисления, обосноваващи 

проектните решения, които се включват по преценка на проектанта, или когато се 

изискват със заданието за проектиране.  

Идейният проект да бъде разработен в следните части:  

Част Технологична;  

Част Архитектура;  

Част Конструктивна;  

Част Геодезия (трасировъчен план и вертикална планировка);  

Част ВиК;  

Част Отопление, Вентилация и Климатизация;  

Енергийна ефективност; 

Част Електрическа;  

 

- Водоснаб  

- Пътна; 

- Електрическа;   

Част Пожарна безопасност; 

Част План за безопасност и здраве; 

Част План за управление на строителните отпадъци. 

 

4.3. Разработване на работен проект. 

Работните проекти за нуждите на изграждането на инсталацията следва да бъдат 

изготвени съгласно Закон за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 4 от 2001 г. 

за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова 

нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за 

финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни 

количествени и количествено-стойности сметки по приложимите части. 

Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни 

дружества и други съгласувателни органи и одобрен от Главния архитект на Общината. 

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите 

изходни данни, дейности, технико - икономически показатели, спецификация на 

предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и 

системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и 

стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки.  

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 

от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба №4 от 

01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 

С проекта: 

1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност 

за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР; 

2. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към 

строежите по чл. 169 от ЗУТ. 
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Работният проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните 

изисквания на Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта. 

Изпълнителят следва да представи на Възложителя за одобрение работен проект 

за изграждане и оборудване на инсталацията най-малко в следния обхват: 
Част Архитектура; 

Част Технологична; 

Част Конструктивна; 

Част Водоснабдяване и канализация; 

Част Пътна; 

Част Електрическа ; 

Част Пожароизвестяване (при доказана необходимост в хода на подготовка на проекта); 

Част ОВК; 

Част Паркоустройство и благоустройство;  

Част Геодезия; 

Част Пожарна безопасност; 

Част План за безопасност и здраве; 

Част План за управление на строителните отпадъци; 

Част Проекто-сметна документация (ПСД). 

Изисквания към обхвата и съдържанието на инвестиционния проект: 

Инвестиционният проект да е с обхват и съдържание, съгласно: 

- Визата за проектиране; 

- Изискванията, посочени от съответните инстанции и експлоатационни 

дружества при съгласуване на визата за проектиране; 

- Нормативните изисквания на законодателството за този тип сгради и 

съоръжения: 

- Закон за устройство на територията 

- Закон за управление на отпадъците 

- Наредба № 7/2004 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките 

за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци 

- Наредба за третиране на биоотпадъци  

- Наредба за разделно събиране на биоотпадъци 

- Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти;  

- Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните 

конструкции на строежите, чрез прилагане на европейската система за 

проектиране на строителни конструкции, издадена от МРРБ 

- Наредба № 2/2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи; 

- Наредба № 4/2005г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация ни 

сградни водопроводни и канализационни инсталации; 

- Наредба № 4/2004 г. на МРРБ за условията и реда за присъединяване на 

потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните 

системи; 

- Наредба № 3/2004 г. на МЕЕР за устройство на електрическите уредби и 

електропроводните линии; 
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- Наредба № 1/2010 г. на МРРБ и МИЕТ за проектиране, изграждане и 

поддържане на електрически уредби ниско напрежение в сгради; 

- Наредба № 6/2004 г. на МЕЕР за присъединяване на производители и 

потребители към преносната и разпределителните електрически мрежи; 

- Наредба № 4/2010 г. на МРРБ за мълниезащита на сгради, външни 

съоръжения и открити пространства; 

- Наредба № 16/2004 г, на МЕЕР, МЗГ и МРРБ за сервитутите на енергийните 

обекти; 

- Наредба № 2/2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за 

здравословни н безопасни условия на труд при извършване на СМР; 

- Наредба № 4/2006 г. на МРРБ, МЗ, МВР и МОСВ за ограничаване на вредния 

шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за 

правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, 

излъчван по време на строителството; 

- Наредба 1з-1971/2009 г. на МРРБ и МВР за строително-технически правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 05.11.2012 г.; 

- Норми за проектиране на канализационни системи; 

- Наредба № 8/1999 г. на МРРБ за правила и норми за разполагане на 

технически проводи и съоръжения в населени места; 

- Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на 

съоръжения под налягане, приета с ПМС № 164 от 07.07.2008г.; 

- Хигиенни норми; 

- Наредба № 7/2003 г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони; 

- Наредба № 6/2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите на шум в околната 

среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на 

денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната 

среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на 

вредните ефекти от шума върху здравето на населението; 

- Наредба № 2/2008 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение, контрол и 

приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и 

съоръжения; 

- Наредба № РД-02-20-8/2013 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и 

експлоатация на канализационни системи; 

- Наредба № 7/1998 г. на МРРБ за системите за физическа защита на 

строежите; 

- Наредба № 14/2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи 

за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за 

производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа 

енергия; 

- Наредба № 2/2004 г. на МРРБ за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. 

- Наредба 1/30.07.2003 г., за номенклатурата и видовете строежи; 
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- Наредба 2/31.07.2003 г., за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 

- Наредба 3/31.07.2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

- Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите., последно 

обновена 12.12. 2014 г.; 

- Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 март 

2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на 

пазара на строителни продукти 

- Други действащи нормативни актове, съгласно публикуван Списък на МРРБ 

на действащата към 04.07.2018 г. нормативна уредба по регионално развитие, 

устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, 

изпълнение и контрол на строителството , имащи отношение към предмета 

на поръчката. 

 

4.4. Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия 

обект съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър. 

 

4.5. Изпълнение на строително – монтажни работи 

Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали 

за трайно влагане в строежите: 

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство" от ЗУТ 

и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки 

конкретен обект. 

Разрешение за строеж се издава от съответната областна администрация въз основа на 

доклад за оценка на съответствието на изработените инвестиционни проекти. 

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се 

определят от изискванията на Раздел втори, Част трета от ЗУТ и от задълженията, 

уредени в Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка, както и 

в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка. 

Строителят изпълнява СМР в съответствие с одобрения работен проект в съответствие 

с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 

163а от ЗУТ. 

По време на изпълнението на СМР лицензиран консултант строителен надзор (чл. 166 

от ЗУТ) въз основа на сключен договор упражнява строителен надзор в обхвата на 

договора и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ. 
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Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и установяване на годността за 

приемане на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на 

съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството. 

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в 

съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите 

спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и 

оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа. 

Съгласно чл. 169, ал. 1 ЗУТ строежите се проектират, изпълняват и поддържат в 

съответствие с основните изисквания към строежите, определени в приложение I на 

Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за 

определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни 

продукти и за отмяна на Директива 89/1 Об/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 

г.), за: 

1. Механично съпротивление и устойчивост; 

2. Безопасност в случай на пожар; 

3. Хигиена, здраве и околна среда; 

4. Достъпност и безопасност при експлоатация; 

5. Защита от шум; 

6. Устойчиво използване на природните ресурси. 

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и 

материали, които се влагат при изпълнението на СМР в сградите по проекта, трябва да 

имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба. 

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на 

строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, 

трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за 

съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език. 

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават 

изискуемите характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в 

сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им 

технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и 

нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и 

строителство. 
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Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на 

строежа. 

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на 

строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи 

на изискванията в българските и/или европейските стандарти. 

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в 

строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка 

промяна в одобрения проект следва да бъде съгласувана и приета от Възложителя. 

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат 

отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане 

на Възложителя. 

Всички монтажни работи, следва да се изпълнят съгласно изискванията /монтажни 

схеми и др./ на производителя. 

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 и 

други приложими стандарти. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и 

установяване на годността за приемане на СМР, и всички други нормативни 

изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият следва 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. 

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 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
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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 осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на 

строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 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 осигурява Консултант, който ще упражняване 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. 

Проверки и изпитвания 

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на 

упълномощени представители на Възложителя и Консултанта. 
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Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да 

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

Необходимо е да се представят и декларации за експлоатационни 

показатели/декларации за характеристика на строителните продукти и съоръжения 

които се влагат в обекта. 

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

извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение. 

Възложителят има право да извършва проверки /инспекции/ на технологично 

оборудване за компостираща инсталация: 

 Инспекция на защитни покрития, размери на оборудване, заварки и др.  

 Преглед на техническа документация 

 Контрол на качеството на крайните продукти 

 Проверка на опаковането и натоварването 

 Проверка на складирането и обработката 

 Визуална инспекция 

 Присъствие по време на заводско изпитване 

Резултатите от извършените от Възложителя проверки се отразяват в протоколи 

съгласно условията, заложени в проекта на договор.  

4.6. Доставка, монтаж и пуск на оборудване, съоръжения и механизация за 

инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци. Обучение на 

персонала за работа с инсталацията 

Доставката на оборудването следва да бъде извършена от Изпълнителя на настоящата 

обществена поръчка съгласно изискванията на техническата спецификация към 

одобрения работен проект и по начин посочен от изпълнителя в работната му програма 

и в срока съгласно линейния график за изпълнение на дейностите, посочени в офертата 

на изпълнителя.  

Доставката на оборудването следва да бъде в съответствие с изискванията на 

Техническите спецификации към проект „Изграждане на инсталация за компостиране 

на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца“, като съгласно одобреното 

проектно предложение, оборудването ще включва като минимум: 

 Автоматизирана система за разбъркване – 2 броя 
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 Електрическа инсталация – 2 броя 

 Съоръжение за пречистване на инфилтрат – 1 брой 

 Оборудване за аерация – 2 броя 

За монтажа на оборудването следва да се осигури шеф-монтаж от страна на 

производителя. 

Изпълнителят ще отговаря за пускането в експлоатация на оборудването, вкл. 

осигуряване на консумативи за единични и общи изпитвания. 

Обучение на персонал за експлоатация на инсталациите на обекта 

Изпълнителят трябва да предложи План на програма за обучение на персонала на 

Възложителя и/или избрания от Възложителя оператор на изградените инсталации за 

правилната експлоатация и поддръжка на инсталациите. Същинската Програма за 

обучение се подготвя и представя на Възложителя за одобрение на етап изпълнение на 

договора. 

Обучението следва да бъде проведено преди приемането и обектът няма да се счита за 

завършен за целите на приемането докато не бъде завършено обучението, което 

условие трябва да бъде отчетено и предвидено от участника при провеждане на 

обучението в периода, посочен в графика за изпълнение на дейностите по предмета на 

поръчката, работната програма и детайлната аналитична йерархична структура на 

дейностите и поддейностите. 

Изпълнителят трябва да обучи експлоатационния персонал във всички аспекти на 

работа и поддръжка на съоръженията. Лекциите трябва да бъдат формулирани така, че 

да дават пълна яснота на персонала, относно съоръженията и как да се справят в 

аварийни ситуации. Изпълнителят (в случай, че е чуждестранна фирма) трябва да 

осигури опитни преводачи от съответния език, на български. Обучението трябва да 

бъде организирано за целият персонал, ангажиран за експлоатация и поддръжка на 

инсталациите, като някои от курсовете може да се провеждат на принципа обучаване на 

хората един по един. Образователните курсове трябва да включват както лекции в стая, 

така и практическо обучение на място на площадката. Изпълнителят трябва да 

дефинира всички изисквания при обучение извън рамките на площадката (напр. 

обучение в помещения на производителите на оборудване, др.) като включи всички 

разходи за извършване на обучението. Изпълнителят е отговорен за подготвянето на 

всички лекции и разпечатки на български език. Изпълнителят трябва да подготви 

„Наръчник за експлоатация и поддръжка” на български език, който да включва 

управлението на абсолютно всички машини, оборудване и съоръжения.  
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4.7. Упражняване на авторски надзор по време на строителството 

Упражняването на авторския надзор по време на изпълнението на строително-

монтажните работи на обекта следва да бъде в съответствие с изискванията на чл.162 от 

ЗУТ. 

Изпълнителят следва да упражнява авторски надзор по време на строителството 

съгласно одобрения работен инвестиционен проект, приложената  към него проектна 

документация и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по 

отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че 

упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в 

процедурата минимални изисквания към съответния експерт-проектант и са 

предварително одобрени от Възложителя за участие в приемателна комисия, както и 

когато присъствието на проектант на обекта е задължително. Проектантът носи 

отговорност за всички свои действия при упражняване на авторски надзор по време на 

строителството. 

Задълженията на Изпълнителя, в качеството му на авторски надзор по 

настоящата поръчка започват от датата на подписване на Приложение №2/2а към 

Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието 

на проектант на обекта е наложително, относно: 

✓ Присъствие при съставяне и подписване на задължителните актове и 

протоколи по време на строителството и в случаите на установяване на точно 

изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.; 

✓ Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на 

изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на 

проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички 

участници в строителството; 

✓ Участие при извършване на единични и комплексни изпитвания на 

съоръженията и инсталациите; 

✓ Изработване и съгласуване на промени в проектната документация, при 

необходимост, по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор 

и др.; 

✓ Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на 

обекта. 
 

5. ОБХВАТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

5.1. Описание 

Изпълнителят следва да изготви оценка на съответствието с основните изисквания към 

строежите на инвестиционния проект (фаза Работен проект) и да упражни строителен 

надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ при: 

 обект: „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани 

зелени отпадъци – регион Враца“ 
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В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши 

качественото и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с 

изискванията на Възложителя, следните дейности: 

1. Изготвяне на Оценка на съответствието на проекта съгласно чл. 142, ал. 1, 2, 4 и 5 от 

ЗУТ. 

2. Осигуряване контрол върху законосъобразното започване на строежа. Откриване на 

строителната площадка и своевременно и точно даване на строителни линии съгласно 

ЗУТ и в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия 

за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството;  

3. Съставяне и подписване на актовете и протоколите по време на строителството и 

цялата строителна документация за обекта, съгласно ЗУТ до приключване на строежите 

и издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта. Контрол върху 

изпълнение на СМР съгласно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по 

чл. 169 от ЗУТ.  

4. Отговорност и упражнен контрол за точно отчитане на количествата, качеството и 

съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите 

материали с договорите за изпълнение на строителството, и установяване стойността на 

изпълнените СМР. Участие в изготвянето, както и подписване на протоколи за 

изпълнените СМР, подлежащи на заплащане, заедно с подробните ведомости и всички 

други доказателствени реквизити към тях.  

5. Изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и 

изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове;  

6. Осигуряването на посредничество с проектантите, обектовото ръководство на 

строежа, общински технически служби и държавните контролни органи, както и с 

провеждането на ежеседмични оперативки с всички участници в строителните работи.  

7. Контрол върху спазването на линейния график на изпълнение на СМР и при 

неговото забавяне или нарушаване своевременно уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

8. Контрол на качеството на строителния процес и на поддържането на строителната 

площадка, така че да се минимизират неудобствата за служителите и ползващите/ 

учащите в детското/учебното заведение.  

9. Организация и контрол върху пълнотата и правилно съставяне на актовете по време 

на строителството, от страна на строителя и подписване чрез екипа от правоспособни 

квалифицирани лица от надзорния състав на изпълнителя актовете за изпълнени СМР, с 

които се документират количеството, обемът и стойността на извършените видове СМР 

на обекта.  

10. Осигуряване присъствието на строежа на лицата, отговорни за контрола върху 

изпълнението на строителството, както и специалистите от съответните специалности в 

зависимост от изпълняваните СМР;  

11. Контрол върху спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на 

труд в строителството - на Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

(ЗЗБУТ) и условията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 
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здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи;  

12. Контрол за качеството на влаганите строителни материали и изделия в съответствие 

с нормите за безопасност;  

13. Контрол при провеждане на необходимите тестове и изпитвания на извършеното 

строителство в съответствие с действащата нормативна уредба;  

14. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти по време на строителството;  

15. Контрол по годността на строежа за въвеждане в експлоатация;  

16. Уведомяване регионалната дирекция за национален строителен контрол/органа 

издал разрешението за строеж, при нарушаване на техническите правила и нормативи;  

17. Спиране на строежа, в случай че се изпълняват при условията на чл. 225, ал.2 от 

ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ. Спирането се 

извършва съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

18. Организация по изготвяне на екзекутивна документация.  

19. Изготвяне и представяне на документи при възникнала необходимост от промяна по 

чл.154 от Закона за устройство на територията.  

20. Осигуряване присъствие на физическите лица – надзорници по отделните части на 

проекта, на строежа и пряко свързаната с надзора работа достатъчно по обем време с 

оглед качествено изпълнение на възложената поръчка;  

21. Въвеждане на строежа в експлоатация съвместно с Възложителя.  

22. Проверка и контрол по спазване на Ценовото и Техническото предложения на 

строителя и условията на Договор/и за строителство.  

23. Изготвяне и прилагане на Декларация за извършван контрол върху количеството и 

качеството на изпълнените СМР и вложените материали, към всеки протокол за 

изпълнени СМР, подлежащи на заплащане;  

24. Изготвяне съвместно с проектанта на строежа при възникване на такава 

необходимост актуализирани количествено-стойностни сметки при промяна в КСС 

след сключване на договор с изпълнител на СМР- промяна чрез заменителна таблица, 

поради установени по време на строителството разлики в предвидените количества на 

отделните видове СМР вследствие направени точни измервания на мястото на 

изпълнение, в съответствие с Указанията на Управляващия орган на ОПОС и ДБФП 

относно допустимите промени;  

25. Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от 

заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК, РСПБЗН, 

Инспекция по труда;  

26. Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на 

строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания 

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

монтажни работи.  
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27. Предоставяне пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на едномесечни отчети и окончателен отчет за 

извършения независим строителен надзор по време на изпълнение на строително – 

монтажните работи, съдържащи: списък на основните дейности (видове работи) от 

строежа като цяло, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените 

документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно 

необходимите мерки за решаването им.  

28. Изготвяне на Окончателен доклад до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно изискванията на 

чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и актуализиране и/или изготвяне на Технически паспорт на 

строежа, съгласно изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 

паспорти на строежите;  

29. Спазване на мерките по информация, публичност и комуникация по проекта 

съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация 

и комуникация 2014 – 2020 г. 

 

Отговорността по договора за строителен надзор по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ е със срокове 

не по-малки от гаранционните срокове в строителството. 

5.2. Задачи на Изпълнителя в обхвата на поръчката 

Посочените задачи са за информация и не отменят необходимостта Изпълнителят да 

спазва изискванията на съответните нормативни актове към момента на прилагането 

им.  

Конкретни задачи на Изпълнителя в рамките на обхвата на работата по настоящата 

обществена поръчка включват, но без да се ограничават до следното: 

5.2.1. Задачи по време на фазите на проектиране и строителство 

1. поддържане на екип и експертиза на специалисти по съответните части в 

съответствие с офертата, при специфичните етапи на наблюдение и документиране на 

процесите;  

2. преглед и одобряване на работната програма съгласно договора за инженеринг, с 

оглед на съдържанието и пълнотата й, последователността и обема на дейностите, в т.ч. 

и на нейните ревизии в хода на изпълнението;  

3. контрол на изпълнението на работната програма съгласно договора за инженеринг, 

издаване на съобщения и указания до строителя във връзка с изпълнение на 

програмата, както и проследяване на изисканите ревизионни мерки, и приемане на 

последващи действия;  

4. преглед и становище по изготвените от строителя инвестиционни проекти във фаза 

работен проект по отношение тяхното съответствие с приложимото законодателство и 

със специфичните изисквания на Възложителя, залегнали в строителния договор за 

обектите, описани в Техническото задание;  

5. извършване на начални и последващи периодични фотографски заснемания на 

обекта;  

6. оказване съдействие на Възложителя при издаването на Разрешение за строеж;  
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7. контрол на планове за временна организация на движението в съответствие с 

българското законодателство;  

8. документална и физическа проверка за съответствие на влаганите в обекта 

материали;  

9. одобрение на влаганите на обекта материали и генерираните в хода на 

строителството документи;  

10. създаване на система за документална и физическа проверка за целите на 

сертифициране на извършените работи по строителния договор/строителните договори;  

11. извършване на документална и физическа проверка на строителния процес;  

12. одобряване на документите, посочени в изискванията, залегнали в договора за 

инженеринг, преди изработването на отделни механични, електрически и 

автоматизирани части и възли;  

13. създаване и водене на ежедневни дневници на обекта, включващи информация за 

работещата техника, персонал и обстоятелства, включително открити и причинени 

аварии, както и изискване от строителя на съответната ежедневна информация;  

14. изискване за представяне от страна на строителя и одобряване на подробни методи 

на изпълнение на строителни и инсталационни работи, както и обхватът им, преди 

тяхното започване;  

15. оценяване и сертифициране на работите, измерване и сертифициране на 

количествата, според естеството на обекта;  

16. контрол на тестовете и изпитанията на обекта;  

17. консултиране с Възложителя на всички нареждания за промяна и получаване на 

неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промени, както и 

консултиране с Възложителя по всички въпроси, по които това се изисква съгласно 

договорните условия на договора за инженеринг;  

18. текущ преглед и одобряване на отчетите и исканията за плащане на строителя, 

издаване на сертификати за плащания;  

19. съставяне на актове и протоколи по време на строителството съгласно приложимото 

законодателство;  

20. подготовка на доклади и становища до Възложителя;  

21. организиране и провеждане на ежемесечни протоколирани срещи за напредъка на 

договора за инженеринг;  

22. цялостен контрол и съхранение на цялата документация за изпълнението на 

договора за инженеринг, искания за одобрение на материали и документи, сертификати 

и деларации за съответствие, актове, протоколи, сертификати за проби, заснемания, 

екзекутивна документация, протоколи от срещи, финансова документация, 

кореспонденция от общ характер, кореспонденция по искове и процедиране на 

промени, както и всички други документи, издадени от участниците в строителния 

процес или други страни, генерирани в процеса на изпълнението на строителството и 

имащи отношение към него;  
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23. одобряване на програмите и методологиите за провеждане на проби и изпитания 

при и след завършване;  

24. контрол на всички проби и изпитания преди предаване и за предаване на обекта на 

Възложителя; разпореждане за повторни проби и изпитания, в случай на необходимост;  

25. преглед и одобряване на наръчниците за експлоатация и програми за обучение на 

персонала;  

26. контрол на изготвянето и преглед на екзекутивна документация (пълнота, 

коректност и окомплектованост);  

27. контрол и проверка на доставката на резервни части;  

28. изготвяне на технически паспорти;  

29. извършване на всички необходими дейности за целите на приемане на обекта - 

преглед на цялата изискуема документация, преглед на изпълнението на строежа, 

състоянието на строителната площадка и околното пространство, насрочване на среща 

за подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа с 

акт 15; издаване на сертификат за приемане;  

5.2.2. Задачи по време на периода за съобщаване на дефекти 

1. подготвяне на документацията за издаване на разрешение за ползване съгласно 

Наредба № 2 от 31 юли 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, вкл. подготовка на окончателен доклад по 

ЗУТ;  

2. поддържане на екип и експертиза в съответствие с офертата, през периода за 

отстраняване на дефекти и мобилизиране на специалисти по съответните части при 

специфичните етапи на наблюдение, дискутиране и документиране на процесите, в т.ч. 

подготовка на експертни становища за нуждите на Възложителя;  

3. извършване на най-малко ежемесечни обходи и проверки на работата на обекта, 

констатиране на евентуални дефекти, подготовка и даване на указания за 

отстраняването им, както и контрол за отстраняване на дефектите, като за тези обходи 

се съставя протокол от работна среща и се изготвя на ежемесечна база актуализиран 

списък на дефектите – отстранении, оставащи и новопоявили се;  

4. насрочване, организиране и провеждане на срещи с Възложителя и Строителя по 

повод изпълнение на задачите по време на периода за съобщаване на дефекти;  

5. организиране на пробите след завършване и докладване за постигането на 

проектните показатели при експлоатационни условия, овбързано с гаранциите на 

процесите;  

5.2.3. Задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти: 

1. изготвяне на окончателен доклад по договора; 

2. предаване на архивите на Възложителя;  
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5.3 Местоположение и териториален обхват 

Дейностите ще се извършват на територията на община Враца . 

Предложената площадка за изграждане на съоръжението се разполага на територията 

на Община Враца в местност „Шумака”, , П.И. № 12259.788.9 в землището на гр. Враца 

и заема част от отредения имот, в който е разположено действащо регионално депо за 

битови отпадъци – регион Враца. Нейната площ възлиза на 101 915 кв.м. 

На обекта има изградена инфраструктура и не се налага изграждането на нова. 

В административната сграда на Община Враца ще се осъществяват работни срещи със 

ЕУП, участниците в строителния процес и представители на УО на ОП „Околна среда 

2014 - 2020 г.”, доколкото са необходими за изпълнение на задачите. 

5.4. Приложимо законодателство и документи 

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка 

Изпълнителят следва да спазване на изискванията на: 

 Действащото законодателство на Европейската общност и на Република 

България, и в частност на, но не само: 

o Закон за обществените поръчки (ЗОП); 

o Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

o Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране (ЗКАИИП); 

o Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП); 

o Закон за камарата на строителите (ЗКС); 

o Закон за управление на отпадъците (ЗУО); 

o Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); 

o Закон за геодезията и картографията (ЗГК); 

o Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП); 

o Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 

o Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ); 

o Закон за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС); 

o Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ); 

o Кодекс на труда (КТ); 

o Закон за националната стандартизация (ЗНС); 

o Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС); 
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o ПМС № 119 на МС от 20.05.2014 г. за приемане на национални 

правила за допустимост на разходите по оперативните програми, 

съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз 

и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата 

рамка 2014-2020 г.; 

o Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 

2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на 

пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО 

на Съвета; 

o Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с 

ПМС № 73 от 05.04.2016 г.; 

o Инструкция за геодезическите работи по прилагане на подробните 

градоустройствени планове на населените места и други селищни 

територии; 

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

проекти; 

o Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; 

o Наредба № 2 от 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; 

o Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

o Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите; 

o Наредба за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството, приета с ПМС № 38 от 2004 г.; 

o Наредба № 1 от 2007 г. за обследване на аварии в строителството; 

o Наредба № РД-02-20-25 от 2012 г.за условията и реда за издаване на 

удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване 

на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на 

строителен надзор; 

o Норми за проектиране на административни сгради; 

o Норми за проектиране на генерални планове на промишлени 

предприятия; 

o Норми за проектиране на производствени сгради за промишлени 

предприятия; 

o Норми за проектиране на обслужващи сгради и помещения към 

промишлени предприятия; 

o Складове с общо предназначение. Норми за проектиране; 
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o Правилник за изпълнение и приемане на монтажните работи на 

технологични машини, съоръжения и тръбопроводи; 

o Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните 

конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за 

проектиране на строителни конструкции; 

o Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони; 

o Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на 

конструкциите на строежите и за въздействията върху тях; 

o Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и 

стоманобетонни конструкции; 

o Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 2003 г.; 

o Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 267 от 2017 г.; 

o Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците; 

o Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, 

приета с ПМС № 201 от 2007 г.; 

o Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти; 

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

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи; 

o Заповед № РД-02-14-1329 от 2015 г. на МРРБ за определяне на 

български национални изисквания за влагането на строителни 

продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или 

употреби; 

o Българските държавни стандарти (БДС) в областта на проектирането и 

строителството, както и стандартите, въвеждащи хармонизирани 

стандарти. 

 Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” и съпътстващите документи 

във връзка с нейното изпълнение; 

 Договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен с Министерството на 

околната среда и водите  

Ако по време на изпълнението на поръчката настъпи промяна, в който и да е от 

нормативните документи, регламентиращи изпълнението на дейностите – задължение 

на Изпълнителя, описани в настоящата техническа спецификация, Изпълнителят е 

длъжен да приведе изпълнението в съответствие с променените разпоредби. През 
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цялото време на изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да осъществява това 

изпълнение съобразно действащото към момента на изпълнението приложимо 

законодателство на Република България и ЕС. 

6. ОБОРУДВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Всякакво оборудване и консумативи, необходими на Изпълнителя за изпълнението на 

настоящата поръчка, включително мобилни телефони, транспортни средства, 

канцеларски материали и други, трябва да бъде осигурено от Изпълнителя за негова 

сметка, без допълнително заплащане, в рамките на цената по Договора за изпълнение 

на настоящата поръчка. 

7. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече от датата на получаване 

от Изпълнителя на Възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя и приключва с 

изготвянето на Окончателен доклад и технически паспорт Окончателния отчет и 

подписване на Окончателен приемо-предавателен протокол. Изпълнителят следва да 

представи Окончателния отчет за изпълнението на поръчката след въвеждането на 

обекта в експлоатация. 

Изпълнителят ще упражнява функциите на строителен надзор от получаване от страна 

на Изпълнителя на възлагателно писмо от Възложителя за начало на изпълнението на 

договора до изготвянето на Окончателен доклад и технически паспорт, включително. 

Сроковете за изготвяне на окончателен доклад до възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 

от ЗУТ и Технически паспорт, в съответствие с Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за 

техническите паспорти на строежите на обекта, не може да бъдат по-дълги от 10 

календарни дни, след приемане на обекта с Констативен акт за установяване годността 

за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 

3/31.07.2003 г.).  

Изпълнителят ще изготви Оценка на съответствието на проекта съгласно чл. 142, ал. 1, 

2, 4 и 5 от ЗУТ 

Изпълнителят ще упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве в 

периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 

15 (без забележки) за съответния подобект.  

 

* Забележка! – Реалният срок за изпълнение на СМР ще бъде определен съгласно 

техническото предложение на избраният изпълнител на СМР след провеждане на 

обществена поръчка за СМР. 

При изпълнението на дейността си Изпълнителят ще контролира спазването на 

Програмата на изпълнителя по Договора за инженеринг. При това Изпълнителят трябва 

да положи всички усилия за спазване на Графика за изпълнение на проекта към 

Договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 

2014 - 2020 г.", при отчитане на обективните условия за изпълнение на проекта, 

включително условията на строителната площадка. 
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8. КОМУНИКАЦИЯ 

Официалната комуникация между Изпълнителя и Възложителя ще се осъществява 

писмено на посочените в Договора адреси за кореспонденция. Допълнително 

Възложителят ще информира Изпълнителя за оторизираните от страна на Възложителя 

лица за провеждане комуникацията и за техните правомощия и данни за контакт. 

С оглед ангажиментите на Изпълнителя, той ще извършва оперативната комуникация с 

Екипа за управление на проекта (ЕУП) по начин, уточнен с Ръководителя на екипа. 

Цялата писмена кореспонденция трябва да бъде съобразена с утвърдената Система за 

идентифициране, регистриране и управление на документацията. 

9. РАБОТЕН ЕЗИК 

Работният език при изпълнение на поръчката е българският език, включително за 

кореспонденция, документация и при провеждане на работни срещи. 

10. ОТЧИТАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ 

10.1 Обща информация 

В изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка 

Изпълнителят следва да изготви и предостави: 

 Месечни отчети за напредъка на работите за всеки месец от изпълнението 

на Договора; 

 Доклади при необходимост от действия на Изпълнителя, свързани с 

промяна в цена или срок на Договора за инженеринг; 

 Доклади при поява на обстоятелства, които могат да доведат до промяна в 

цена или срок на Договора за инженеринг; 

 Протоколи от месечни срещи за напредъка с Изпълнителя по Договора за 

инженеринг; 

 Доклади и становища при поискване от Възложителя; 

 Окончателен отчет за изпълнението на поръчката. 

Изпълнителят изготвя и представя горепосочените отчети, доклади и други 

документи на български език съобразно утвърдената Система за 

идентифициране, регистриране и управление на документацията. 

10.2. Месечни отчети за напредъка на работите 

В срок от седем дни след получаване на Месечния отчет за напредъка на 

Изпълнителя по Договора за инженеринг, но не по-късно от четиринадесет дни 

след изтичането на всеки месец от изпълнението на дейностите по Договора за 

възлагане на настоящата поръчка Изпълнителят трябва да подготвя и предоставя 

Месечен отчет за напредъка на работите, който съдържа информация относно: 

 Изпълнението на Договора за инженеринг през отчетния месец, 

включително: 
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o Информация за предадените от Изпълнителя по Договора за 

инженеринг проекти/чертежи/детайли и действията, предприети 

спрямо тях; 

o Информация за дейностите, извършени от Изпълнителя по Договора за 

инженеринг; 

o Ключови дейности през отчетния месец и очаквани ключови дейности 

през следващия месец; 

o Напредък на строителството спрямо графика за изпълнение на 

Договора за инженеринг и анализ на отклоненията, вкл. потенциалните 

последствия за графика и бюджета на проекта; 

o Информация относно ресурсите на Изпълнителя по Договора за 

инженеринг, вкл. работници, материали, оборудване, механизация и 

др.; 

o Анализ на съществени и/или устойчиви проблеми при изпълнението на 

инженеринга с анализ на причините за появата им; 

o Информация за проведените мероприятия за решаване на възникналите 

проблеми и тяхната ефективност; 

o Информация за извършени проверки на строежа от компетентните 

органи, направени препоръки при тези проверки и проведени 

мероприятия за тяхното изпълнение през отчетния месец; 

o Информация за изпълнение на препоръките в резултат от проверките 

на място и от документалните проверки на дейността на Изпълнителя 

по Договора за инженеринг, извършени в съответствие с правилата на 

Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г." от съответните 

компетентни органи; 

o Информация относно осигуряването на здравословни и безопасни 

условия на труд и опазването на околната среда на строежа; 

o Необходимост от използване на суми за непредвидени разходи с 

обосновка за всеки конкретен случай; 

o Предложения към Възложителя за прилагане на предвидени в 

Договора за инженеринг санкции или други коригиращи мерки; 

o Оценка на работата на Изпълнителя по Договора за инженеринг; 

o Друга информация по преценка на Изпълнителя. 

 Изпълнението на Договора на Изпълнителя през отчетния период, 

включително: 

o Информация за дейностите, извършени от Изпълнителя; 

o Ключови дати/дейности през отчетния месец и очаквани ключови 

дати/дейности през следващия месец; 

o Участие на експерти и други специалисти от екипа на Изпълнителя; 
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o Проблеми при изпълнение на Договора и предложения за решаването 

им; 

o Информация за изпълнение на препоръките в резултат от проверките 

на място и от документалните проверки на дейността на Изпълнителя, 

извършени в съответствие с правилата на Оперативна програма 

"Околна среда 2014 - 2020 г." от съответните компетентни органи; 

o Друга информация по преценка на Изпълнителя. 

Към Месечния отчет за напредъка на работите Изпълнителят задължително 

трябва да приложи: 

 Месечния отчет за напредъка на Изпълнителя по Договора за инженеринг 

за отчетния период; 

 Съставените през отчетния месец актове и протоколи съгласно Наредба № 

3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, придружени с опис; 

 Издадените от Изпълнителя през отчетния месец Актове, становища, 

разпореждания, указания и др.; 

 Копия от съдържанието на Заповедните книги, свързано с отчетния период; 

 Протоколите от месечните срещи за напредъка през отчетния период; 

 Фотографски снимки за напредъка през отчетния период. 

Към Месечния отчет за напредъка на работите Изпълнителят може да приложи: 

 Документи, схеми, таблици и други, подкрепящи изложената в отчета 

информация; 

 Други приложения по преценка на Изпълнителя. 

Представянето на Месечен отчет от Изпълнителя и приемането му от 

Възложителя е условие за подписването на Приемо – предавателен протокол за 

изпълнените Услуги по Договора за отчетния месец и извършване на плащане по 

Договора на Изпълнителя за периода, вклющващ отчетния месец (ако такова е 

дължимо). 

10.3. Доклади при необходимост от действия на Изпълнителя, свързани с 

промяна в цена или срок на Договора за инженеринг 

Винаги, когато във връзка с Договора за инженеринг възникне необходимост от 

действие на Изпълнителя, представляващо или свързано със: 

 промени или замени в количества, материали, техника, нива, стандарти, 

методи, персонал, време, или 

 сертифициране на допълнителни разходи или издаване на определения, 

които биха довели до увеличаване на цената на Договора за инженеринг, 

или 
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 издаване на определения, които биха довели до удължаване на срока на 

Договора за инженеринг, или 

 издаване на Акт за окончателно плащане с включени искове на 

Изпълнителя по Договора за инженеринг и/или с включени допълнителни 

дължими суми по мнение на Изпълнителя по Договора за инженеринг, 

Изпълнителят трябва в най-краткия възможен срок да изготви и представи на 

Възложителя доклад, включващ: 

 Подробно изложение на всички факти и обстоятелства, налагащи 

извършване на съответното действие от Изпълнителя; 

 Възможни последици от извършване на съответното действие, 

включително по отношение цената и срока за изпълнение на Договора за 

инженеринг; 

 Остойностяване на всички възможни последващи разходи; 

 Подробен анализ на всички рискове от неизвършването на съответното 

действие; 

 Срокове за извършване на съответното действие съгласно условията на 

Договора за инженеринг; 

 Предложение за решение на Възложителя относно извършване на 

действието от страна на Изпълнителя; 

 Срок за получаване на отговор от Възложителя по представения доклад, 

съдържащ изрично одобрение или неодобрение за извършване на 

съответното действие, съобразен със сроковете и условията в Договора за 

инженеринг; 

 Друга информация по преценка на Изпълнителя. 

Към доклада задължително се прилагат всички документи, подкрепящи 

изложената в него информация, с които Изпълнителят разполага. 

10.4. Доклади при поява на обстоятелства, които могат да доведат до промяна в 

цена или срок на Договора за инженеринг 

Винаги, когато във връзка с Договора за инженеринг възникнат обстоятелства, 

водещи до: 

 възможно удължаване на срок за изпълнение на строежа или на Договора 

за инженеринг като цяло, или 

 невъзможност или неспазване на сроковете за произнасяне от страна на 

Изпълнителя при определяне на стойностите на дължимите плащания към 

Изпълнителя на Договора за инженеринг, 

Изпълнителят трябва в 5 дневен срок да изготви и представи на Възложителя 

доклад, включващ: 

 Подробно описание на възникналите обстоятелства; 
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 Анализ на причините, довели до възникването им; 

 Възможни последици за изпълнението на Договора за инженеринг, 

включително по отношение на неговата цена и срок за изпълнение; 

 Остойностяване на всички възможни последващи разходи; 

 Предложение до Възложителя за действия от страна на Изпълнителя за 

ограничаване влиянието на възникналите обстоятелства; 

 Срок за получаване на отговор от Възложителя по представения доклад, 

съдържащ изрично одобрение или неодобрение за извършване на 

предложените действия от Изпълнителя, съобразен със сроковете и 

условията в Договора за инженеринг; 

 Друга информация по преценка на Изпълнителя. 

Към доклада задължително се прилагат всички документи, подкрепящи 

изложената в него информация, с които Изпълнителят разполага. 

10.5. Доклади при откриване на нередност или при подозрение за нередност или 

измама 

При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама, 

Изпълнителят трябва незабавно да подготви и предостави доклад, който 

съдържа следната информация: 

 Описание на откритата нередност или основания за подозрението за 

нередност или измама. 

Към доклада задължително се прилагат всички документи, подкрепящи 

изложената в него информация, с които Изпълнителят разполага. 

10.6. Протоколи от месечни срещи за напредъка с Изпълнителя по Договора за 

инженеринг 

Изпълнителят е длъжен да организира и провежда месечни срещи за напредъка с 

Изпълнителя по Договора за инженеринг за отчитане действителния напредък на 

работите и оптимизация на организацията на изпълнение на Договора за 

инженеринг, и да документира хода на тези срещи, като изготвя протоколи. 

Всеки протокол от работна среща трябва да съдържа следната информация: 

 Дата и място на провеждане на срещата; 

 Участници в срещата - Изпълнители и представляващите ги лица; 

 Отчет за изпълнението на взети на предишни срещи решения; 

 Обсъждани въпроси; 

 Взети нови решения. 

Изпълнителят е длъжен да представя на Възложителя протокола от съответната 

среща за напредъка като приложение към Месечния отчет на Изпълнителя. 
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10.7. Доклади и становища при поискване от Възложителя 

При постъпило искане от страна на Възложителя за изготвяне на доклад или 

становище от Изпълнителя, Изпълнителят трябва да изготви поискания доклад 

или становище в най-краткия възможен срок и да го представи на Възложителя. 

При това докладите и становищата трябва да са изготвени професионално, 

обективно, безпристрастно и да съдържат вярна, точна и изчерпателна 

информация, изцяло съобразена с действащата нормативна уредба, правилата на 

Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г." и с интересите на 

Възложителя. 

10.8 Окончателен отчет за изпълнението на поръчката 

В 30 (тридесет) дневен срок след въвеждане на обекта в експлоатация 

Изпълнителят трябва да подготви и представи Окончателен отчет за 

изпълнението на поръчката, който съдържа информация относно: 

 Изпълнението на Договора за инженеринг, включително: 

o Обобщена информация относно изготвените от Изпълнителя по 

Договора за инженеринг проекти/чертежи/детайли и действията, 

предприети спрямо тях; 

o Обобщена информация за дейностите, извършени от Изпълнителя по 

Договора за инженеринг, включително настъпилите промени по време 

на строителството; 

o Обобщена информация за графика на изпълнение на Договора за 

инженеринг, включително анализ на действителния напредък на 

работите спрямо първоначално планирания на база ключови дати (дата 

на започване, дата на завършване и т.н.), ключови събития (съставяне 

на актове и протоколи), спирания и възобновяване изпълнението на 

строително - монтажни работи по различни причини и др.; 

o Обобщена информация за извършвания контрол върху качеството на 

работа в процеса на изпълнение на Договора за инженеринг; 

o Обобщена информация относно ресурсите на Изпълнителя по 

Договора за инженеринг, вкл. работници, материали, оборудване, 

механизация и др.; 

o Обобщена информация за съществените проблеми при изпълнението 

на Договора за инженеринг, проведените мероприятия за решаването 

им и постигнатите резултати; 

o Обобщена информация относно исковете на Изпълнителя по Договора 

за инженеринг, решенията по тях, възникналите спорове, приложените 

процедури по уреждане на споровете и резултатите от прилагането на 

тези процедури; 

o Обобщена информация относно финансовите аспекти на изпълнението 

на Договора за инженеринг; 
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o Обобщена информация за извършените проверки на строежа от 

компетентните органи и за извършените проверки на място и 

документални проверки на дейността на Изпълнителя по Договора за 

инженеринг по правилата на Оперативна програма "Околна среда 2014 

- 2020 г." от съответните компетентни органи, за направените 

препоръки при тези проверки и проведените мероприятия за тяхното 

изпълнение; 

o Обобщена информация относно осигуряването на здравословни и 

безопасни условия на труд и опазването на околната среда при 

изпълнението на Договора за инженеринг; 

o Обобщена информация относно процеса на въвеждане в експлоатация 

и разрешаване ползването на строежа; 

o Обобщена информация за констатираните и отстранени дефекти през 

който и да е етап от изпълнението на Договора за инженеринг; 

o Обща оценка на изпълнението Договора за инженеринг; 

o Друга информация по преценка на Изпълнителя. 

 Изпълнението на Договора на Изпълнителя, включително: 

o Обобщена информация за дейностите, извършени от Изпълнителя в 

хода на изпълнение на поръчката; 

o Обобщена информация за създадената от Изпълнителя организация за 

изпълнение на Договора и взаимодействието с останалите участници в 

строителството и в проекта; 

o Обобщена информация за участието на експертите и другите 

специалисти от екипа на Изпълнителя и за организацията, 

координацията и контрола на действията на членовете на екипа в 

процеса на изпълнение на поръчката; 

o Обобщена информация за възникналите проблеми при изпълнение на 

Договора, за предприетите мерки за решаването им и за резултатите и 

прилагането на предприетите мерки; 

o Справка за поискани от Възложителя и предоставени от Изпълнителя 

становища и доклади в хода на изпълнение на Договора; 

o Обобщена финансова информация относно изпълнението на Договора; 

o Обобщена информация за извършените проверки на място и 

документални проверки на дейността на Изпълнителя по правилата на 

Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г." от съответните 

компетентни органи, за направените препоръки при тези проверки и 

проведените мероприятия за тяхното изпълнение; 

o Обстоен сравнителен анализ на очакваните и получените резултати от 

изпълнението на настоящата поръчка; 

 Друга информация по преценка на Изпълнителя. 



   
 

Проект  BG16M1OP002-2.005-0020, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния 

фонд. 

Към Окончателния отчет за изпълнението на поръчката Изпълнителят 

задължително трябва да приложи: 

 Копие на цялата документация - документи, схеми, таблици, протоколи, 

снимки и други, която Изпълнителят е създал в хода на изпълнение на 

настоящата поръчка, придружена от подробен опис и класифицирана 

съобразно утвърдената Система за идентифициране, регистриране и 

управление на документацията по проекта. 

 Окончателния отчет на Изпълнителя по Договора за инженеринг; 

 Издаденият от Изпълнителя Акт за окончателно плащане; 

Към Окончателния отчет за изпълнението на поръчката Изпълнителят може да 

приложи: 

 Документи, схеми, таблици и други, подкрепящи изложената в отчета 

информация; 

 Други приложения по преценка на Изпълнителя. 

Представянето на Окончателния отчет от Изпълнителя и приемането му от 

Възложителя е условие за подписване на окончателния приемо – предавателен 

протокол и за освобождаване на гаранцията за изпълнение на Изпълнителя. 

11. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

Всички официални писмени документи (доклади, отчети, становища и други), 

разработени от Изпълнителя в изпълнение на настоящата поръчка, се предават 

на Възложителя с придружително писмо. 

Документите се представят на Възложителя в 1 (един) екземпляр на хартиен 

носител и 1 (един) екземпляр на електронен носител в основни файлови 

формати. 

Предаването на документите от Изпълнителя на Възложителя се извършва по 

един от следните начини: 

 лично с приемо - предавателен протокол или с вписване на съответния 

документ във входящия регистър на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 по факс срещу писмено потвърждение за получаване; 

 по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка; 

 по куриер с обратна разписка 

 по електронна поща. 

За дата на предаване на документите от Изпълнителя на Възложителя се счита: 

 датата на предаването – при лично предаване на документите; 

 датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по 

пощата; 
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 датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при 

изпращане по куриер; 

 датата на приемането – при изпращане по факс; 

В случай на предаване на документите по факс или електронна поща, в срок от 5 

работни дни след изпращането Изпълнителят е длъжен да представи на 

Възложителя документите и в оригинал на хартиен носител съгласно 

изискванията, описани по-нагоре. 

Предоставянето на устни консултации и становища се удостоверява с паметни 

записки, протоколи от срещи и др., подписани от представители на Възложителя 

и Изпълнителя, които се съхраняват като част от документацията във връзка с 

изпълнението на Договора. 

На одобрение от Възложителя като документи подлежат Месечните отчети за 

напредъка на работите за всеки месец от изпълнението на Договора и 

Окончателния отчет за изпълнението на поръчката. 

Възложителят одобрява или връща с указания за корекции представения 

Месечен отчет в срок от 7 дни от получаването му. Одобряването на Месечен 

отчет е основание за съставяне на приемо-предавателен протокол за приемане на 

Услугите за месеца, за който се отнася месечния отчет. 

Възложителят одобрява или връща с указания за корекции представения 

Окончателен отчет в срок от 7 дни от получаването му. Одобряването на 

Окончателния отчет е основание за съставяне на Окончателния приемо-

предавателен протокол изпълнение на поръчката. 

Преди окончателното им предаване, Изпълнителят може да изпрати по 

електронна поща на Възложителя Отчетите, описани по-горе, за предварителен 

преглед. 

Всички останали документи – отчети, доклади, справки, становища, протоколи и 

т.н., изготвени от Изпълнителя и представени на Възложителя в хода на 

изпълнение на настоящата поръчка, изразяват виждането на Изпълнителя и не 

подлежат на одобрение като документи от страна на Възложителя. 

Във всички случаи, когато с Доклад при необходимост от действия на 

Изпълнителя, свързани с промяна в цена или срок на Договора за инженеринг 

или с Доклад при поява на обстоятелства, които могат да доведат до промяна в 

цена или срок на Договора за инженеринг, Изпълнителят е поискал от 

Възложителя одобрение за извършване на конкретно действие, Възложителят ще 

дава отговор, в посочения в съответния Доклад срок. Отговорът ще съдържа 

изрично писмено одобрение или писмено неодобрение за извършване на 

съответното действие. В случай, че Възложителят не даде отговор в посочения в 

съответния Доклад срок, или в отговора не даде изрично писмено одобрение, ще 

се счита, че не е одобрил извършването на конкретното действие. Неодобрение 

на действие от страна на Възложителя има силата на забрана за извършване на 

това действие. 


