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1.ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА  
 
„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените 
инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци 
и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, вкл. 
съпътстваща инфраструктура, изградени на територията на община Костинброд и 
осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта“. 
 
 
2.ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ЩЕ ИЗВЪРШИ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ  
Дейността е свързана с осъществяване на дейностите на консултант по смисъла на ЗУТ за 
изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието и осъществяване на независим 
строителен надзор при реализацията и изпълнението на проект „Проектиране и изграждане 
на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови 
отпадъци на територията на РСУО Костинброд”.  

Основните под-дейности в рамките на дейността са свързани с:  

Дейност 1. Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите за обекти: „Инсталация за предварително 
третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран 
зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата 
инфраструктура“, както следва: 

               А) Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите по смисъла на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ при спазване на 
изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ; 

              Б) Оценка за съответствието на част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти 
по смисъла на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ; 

              В) Оценка за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ на инвестиционните проекти 
по смисъла на чл. 142, ал. 11 от ЗУТ. 

Дейност 2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 
166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обекти: „Инсталация за предварително 
третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран 
зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата 
инфраструктура“. Обхватът на дейностите по осъществяване на строителен надзор по време 
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на строителството е съгласно чл. 168 от ЗУТ, включително координация на строителния 
процес до въвеждането на обекта в експлоатация.  

Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 
22.03.2004 r. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
изпълнението на строително -монтажни работи. 

Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5/28.1 2.2006 г. и 
Изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. 
Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти 
през гаранционните срокове, съобразно с чл. 168. ал. 7 от ЗУТ. 
 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСУЛТАНТА ПО СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР  
 
Дейност 1.  

Инвестиционният обект е строеж втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, 
попадащ в четвърта група съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния 
професионален регистър на строителя. Инвестиционният проект ще бъде разработен във 
фаза „работен проект“ от избран по реда на ЗОП изпълнител на договор за инженеринг, въз 
основа на предвижданията на подробния устройствен план, одобрените пред-
инвестиционни проучвания и в съответствие с приложимата нормативна уредба. Обхватът 
на обекта предмет на проектиране включва инсталация за предварително третиране на 
смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен 
отпадък.  

Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да осъществява технически контрол при 
проектирането и да извърши оценка на съответствието на изготвения работен проект със 
съществените изисквания към строежите съгласно 142, ал. 5, ал. 6, т. 2, ал. 10 и ал. 11 във 
връзка с чл. 142, ал. 4 от ЗУТ.  
 

Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на предстоящия за 
изработване проект в съответствие с ЗУТ. Всички части на инвестиционния проект, които са 
основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им с 
основните изисквания към строежите. Обхватът на дейностите по изработване на 
комплексния доклад за оценка на съответствието на работния проект със съществените 
изисквания към строежите обхваща проверка за съответствие с:  

- предвижданията на подробния устройствен план;  
- правилата и нормативите за устройство на територията; 
- изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3; 
- взаимната съгласуваност между частите на проекта; 
- пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 
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- изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 
съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 

- други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен 
акт, ако за обекта има такива; 

- изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и 
големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по 
Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона 
за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и 
условията от тези актове в проекта; 

Всички документи (графични и текстови) на комплексния доклад се подписват и 
подпечатват от управителя на изпълнителя на настоящата поръчка или официално 
представляващия при липса на управително тяло.  

Изготвеният Комплексен доклад се предава на възложителя в пет екземпляра на хартия 
(графична и текстова част) и на електронен носител CD – текстова част в MSWord или 
еквивалент, количествени и количествено-стойностни сметки в MSExcel или еквивалент, 
графични – в AUTOCAD /*.dwg/ и в *.pdf формати или еквивалент. 

Предаването се удостоверява с приемо-предавателен протокол за приемане и предаване. 
В случай, че възложителят и/или съответен компетентен орган/институция е направил 
забележка/коментар относно констатирани неточности и/или непълноти и/или 
несъответствия по изготвения доклад, изпълнителят се задължава да отстрани за своя 
сметка в срок до седем календарни дни всички забележки/коментари относно 
констатираното несъответствие и да го предаде на възложителя. Окончателното одобрение 
на изпълнението се удостоверява с подписване на окончателен приемателен протокол, 
подписан от възложителя. 
 
 
Дейност 2. 
За дейностите в обхвата на услугата /строителен надзор по време на строителството, 
координатор безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и окончателен 
доклад/: 
В изпълнение на своите задължения Изпълнителят упражнява строителния надзор върху 
строежите чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и 
технически компетентности, необходими за упражняване на строителен надзор. Екипът 
трябва да отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. 
Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ, чийто обхват е, както следва: 
- отговорност за законосъобразно започване на строежа; 
- отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на 
строителството; 
- отговорност за спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и 
чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3; 
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- отговорност за спазване на изискванията за здравословно и безопасни условия за труд в 
строителството; в тази връзка – определяне на правоспособно физическо лице от състава си 
за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, съгласно 
чл. 5, ал. 1, точка 2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи. 
- КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. 
за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 
на строителни и монтажни работи.  
- отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 
строителството;  
- отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, 
необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за 
законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, за актове и протоколите, съставени по време на строителството; 
- отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на 
регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от установяване 
на нарушението;  
- отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя, след приключване на 
строително - монтажните работи;  
- отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници във 
строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите 
правила и нормативи и одобрените проекти.  
 
Освен това, изпълнителят е длъжен:  
Да следи за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, да оценява 
забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения 
по такива изменения, предлагани от изпълнителя.  
Контролира изпълнението на строежите да е съобразно одобрените инвестиционни проекти 
и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; 
Извършва необходимите проверки по чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ на влаганите на съответния 
строеж строителни продукти, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 
от ЗУТ, вкл. извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на 
доставените и вложени строителни продукти с данните в представените от строителя 
сертификати и протоколи от контролните изпитания и съответствието им с нормите на 
безопасност със заложените в инвестиционния проект технически показатели. 
Контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените 
видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се 
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удостоверяват от строителя с акт. След извършените проверки на място и установени 
съответствие, подписва акта; 
Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността, 
пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и 
пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация. 
Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по 
компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на 
предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа. 
Да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа. 
Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко 
приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на 
проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това. 
Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта и 
са в обхвата на отговорностите на строителния надзор. 
Да контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни органи. 
При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
Дирекцията за национален строителен контрол. 
При нарушаване на строителните правила и норми да уведоми Дирекцията за национален 
строителен контрол. 
Да спре работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и нарушения. 
Разходите по отстраняването им са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно изпълнителя 
на СМР. 
Да участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби и комплексни изпитания 
съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи 
по време на строителството. 
Изготвя отчет съгласно Приложение 6 от Наредба за управление на строителните отпадъци 
и за влагане на рециклирани строителни материали за изпълнение на ПУСО. 
Изготвя технически паспорт за обекта по реда на Наредба №5 от 2006 г. за техническите 
паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание. преди въвеждането му в 
експлоатация. 
Изготвя окончателен доклад до възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след 
приключване на СМР. При изпълнение на задълженията по настоящата обществена 
поръчка, Изпълнителят следва да представи на Възложителя окончателен доклад по 
смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на съответния строеж в експлоатация. 
Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в 
българското законодателство и/или изискванията на програмата. 
 
 
3. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ОБЕКТ НА КОНТРОЛ ОТ 
СТРАНА НА КОНСУЛТАНТА 
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       Предвижда изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събран 
битов отпадък с капацитет 20 997 т. и компостираща инсталация за разделно събран зелен 
отпадък с капацитет  5 078 т. Инвестиционното намерение следва да се осъществи в 
поземлен имот № 274, с. Богьовци, общ. Костинброд, с размери 31 493 кв.м . 
      Дейността включва следните поддейности: 
1. Изготвяне на Работен проект за изграждане на инсталациите съгласно разработен ПИП, 
избраната Технология и Генплан, в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. 
При изготвянето на проекта в работна фаза ще бъдат прецизирани конкретните вид, форма, 
конструкция, технически характеристики, оборудване и съоръжения, без да се променя 
технологичното им предназначение с оглед гарантирането на търсения ефект. 
Работният проект ще отговаря на:  
- Наредба 4 от 21 май 2001 г.за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 
- Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 
съоръжения за третиране на отпадъци; 
- Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;  
- Съответните общински наредби за управление на отпадъците по чл. 22, ал. 1 от ЗУО.  
       Изготвените проекти подлежат на съгласуване с всички заинтересовани 
експлоатационни дружества. Работният проект ще съдържа подробни количествени и 
количествено-стойностни сметки за всеки етап, фаза и подобект, които ще бъдат изградени 
и/или реконструирани в рамките на проекта. 
        След финализиране на Работния проект ще се изготви Комплексен доклад за 
съответствието и съгласуване на проекта със съответните институции, на която база ще 
бъде издадено Разрешение за строеж. С издаването на РС ще стартират следващите две под 
дейности: извършване на СМР и осъществяване на авторски надзор.  
 
2. Извършване на СМР в две части: 
Част 1 - СМР, свързани с изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани 
зелени отпадъци 
Част 2 - СМР, свързани с изграждане на инсталация за предварително  третиране на битови 
отпадъци 
В изпълнение на Част 1 ще бъдат извършени СМР с обхват всички дейности, свързани с 
изграждане на инсталация за компостиране на разделно събран зелен отпадък от общините 
Кстинброд, Божурище и Годеч, съгласно изготвения Работен проект. 
         В изпълнение на Част 2 ще бъдат извършени СМР с обхват всички дейности свързани 
с изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци от територията 
на РСУО Костинброд, съгласно изготвения Работен проект. 
       Избраният изпълнител ще изгради инсталациите, съобразявайки се с изготвения 
Работен проект, избраната Технология, описаните и остойностени видове СМР в 
количествените и количествено стойностни сметки.  
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       Изпълнението на Част 1 и Част 2 може да се извършва едновременно по преценка на 
изпълнителя, ако е целесъобразно и е в съответствие с Работния проект. 
        В изпълнение на тази поддейност ще бъдат извършени и строително - монтажните 
работи с обхват всички дейности свързани с изграждане и на допълнителна 
инфраструктура, необходима за въвеждане на обекта в експлоатация и осигуряване на 
нормалното функциониране на инсталациите, а именно: захранване с вода за питейно-
битови нужди от помпена станция, находяща се в имот № 036019 с дължина 85 м; 
захранване с ел. енергия от БКТО "Регионално депо, с. Богьовци, находящ се в имот 000195 
(общинска собственост).  
 
 
4. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО СН СЛЕДВА ДА КОНТРОЛИРА 
 
4.1. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗГОТВЕНИТЕ РАБОТНИ ПРОЕКТИ ЗА 
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА СМЕСЕНО СЪБРАН 
БИТОВ ОТПАДЪК И КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАН 
ЗЕЛЕН ОТПАДЪК, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
КОСТИНБРОД, ВКЛ. СЪПЪТСТВАЩАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
       Работните проекти следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 21.05.2001 
г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана нормативна 
уредба.  
Проектите трябва да бъдат придружени с количествено-стойностна сметка по приложимите 
части. Предложените решения трябва да са съобразени с одобрените инвестиционни 
разходи по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ 
       Проектът се одобрява по реда на ЗУТ.  
       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 
техническите изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и 
технология на изпълнение и да представят количествено-стойностни сметки.  
       С проекта:  
- се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за 
цялостно изпълнение на предвидените СМР  
- се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по 
чл.169 от ЗУТ  
         Проектирането ще се извърши еднофазно във фаза „работен“ проект. 
         Изпълнителят на инженеринга следва да представи на Възложителя за одобрение 
работни проекти за изграждане и оборудване най-малко в следния обхват: 
Част „Технологична“; 
- Част „Архитектурна“; 
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- Част „Конструктивна”; 
- Част „Електро и площадкови комуникации“; 
- Част „ВиК“; 
- Част „ОВК“; 
- Част „Енергийна ефективност“; 
- Част „Геодезия“; 
- Част „Озеленяване и паркоустройство“; 
- Част „Пътна“; 
- Част: „Геология“ - Инженерно-геоложки доклад; 
- Част „Пожарна безопасност“; 
- Част „ПБЗ“; 
- Част „ПУСО“; 
- Част „Сметна документация“. 
 
        Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и детайли 
следва да бъдат достатъчни за изпълнение на предвидените работи на строежа. Към всяка от 
проектните части следва да бъде представена обяснителна записка, работни чертежи и 
детайли, спецификации на материалите и оборудването, където е приложимо и проектно-
сметна документация, включваща количествени сметки.  
        Проектно-сметната документация следва да бъде изработена, подписана и съгласувана 
от проектантите от екипа, с правоспособност да изработват съответните части, съгласно 
Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, като 
същото се доказва със заверени копия от валидни удостоверения за правоспособност. 
Работният проект следва да включва подробни технически спецификации за 
технологичното оборудване, съобразно избраната технология за инсталацията за 
предварително третиране и инсталацията за компостиране.  
 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ.  
4.2. СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ И ПРАВИЛА. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ 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 общинска 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.  
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         Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната 
компетентност) 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 за всеки обект упражнява строителен надзор в 
обхвата на договора и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.  
         Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 
(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. Всички образци на документи, които засягат 
инвестиционния процес. 
          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.  
 
4.3. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ  
        Всички материали влагани, съгласно изискванията на тази спецификация трябва да 
имат декларация на производителя в съответствие с Наредбата за съществените изисквания 
към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. Предложените от 
Изпълнителя машини и оборудване, които се изискват за изпълнението, трябва да бъдат 
одобрени от Възложителя. 
        В съответствие с изискването на чл. 2, ал. 2 на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. 
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България 
(Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.), строителните продукти, предназначени за трайно 
влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват 
основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на 
експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните 
изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са 
подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания.  
        В строежа трябва да се влагат само строителни продукти, които осигуряват 
изпълнението на 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 89/106/ЕИО (Регламент (ЕС) № 305/2011), както следва: механично 
съпротивление и устойчивост на строителната конструкция и на земната основа при 
натоварвания по време на строителство и при експлоатационни и сеизмични натоварвания; 
безопасност в случай на пожар; хигиена, здраве и околна среда; достъпност и безопасност 
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при експлоатация; защита от шум; икономия на енергия и топлосъхранение и устойчиво 
използване на природните ресурси. 
       По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за 
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:  
 „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и 

пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито 
експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики 
на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;  

 „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен 
производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва 
да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;  

 „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, 
които имат отношение към основните изисквания към строежите;  

 „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните 
показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, 
клас или в описание.  

 
Доказването на това изискване, съгласно разпоредбите на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. 
се извършва като: 

- За строителни продукти, за които има влезли в сила хармонизирани стандарти или 
издадена европейска техническа оценка (ЕТО), се представят: 

 декларация за експлоатационните показатели на продукта и маркировка 
„СЕ”, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011; 

 инструкции за употреба на продуктите; 
 информация за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) № 

1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за 
продукта. 

- За строителните продукти, за които няма влезли в сила хармонизирани стандарти и 
не е издадена ЕТО, се представят: 

 декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно 
приложение 1 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.; 

 инструкции за употреба на продуктите; 
 становище за допустимост на Главна дирекция „Пожарна безопасност и 

защита на населението” за строителните продукти, които са 
предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, 
управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии; 

 информация за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) № 
1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
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ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за 
продукта. 

 Декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за 
индивидуални продукти, по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните 
разпоредби на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. и съгласно чл. 4, ал. 3 от 
същия нормативен акт. 

       Цитираните документи се представят задължително на български език, с изключение на 
информацията, придружаваща маркировката „СЕ”, която когато е на чужд език трябва да 
бъде придружена от превод на български език. 
       Декларациите следва да посочват/описват съответствие с българските национални 
изисквания по отношение на предвидената употреба, когато такива са определени, и на 
изискванията на одобрения инвестиционен проект за изпълнение на строежа. 
       Всички елементи, детайли, материали и съоръжения, осигурени за влагане в строежа, 
според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Всяка доставка на материали 
и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя на 
инженеринга трябва да е придружена от декларации, съставени по реда на Регламент (ЕС) 
№ 305/2011, респ. на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. Материали и строителни продукти, 
които не покриват и не удовлетворяват якостните изисквания и имащи дефекти като 
изкривявания, отчупвания, пукнатини, както и елементи, имащи отклонения от проектните 
геометрични размери извън нормативно допустимите такива не се допускат за влагане в 
строежа, контролът за което е в отговорност на лицето в състава на Изпълнителя на 
инженеринга, назначено за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания 
за безопасност. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети за влагане.  
        Всички произведени продукти или оборудване, предназначени за влагане в строежа, да 
бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, 
придружени с инструкции за експлоатация и поддръжка, когато са приложими такива. Не се 
допуска замяната на един вид материал като вид, геометрични размери и физико-механични 
характеристики с друг материал без изричното съгласие на Възложителя. Същото се отнася 
и за отделни промени на детайли и технология на изпълнение. 
 
4.4. ПОЧИСТВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  
       Изпълнителят следва да изготвя отчет съгласно Приложение 6 от Наредба за 
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали за 
изпълнение на ПУСО.  
        Изпълнителят контролира:  

 Недопускане на замърсяване с прах извън оградените предели на строителната 
площадка  

 Недопускане на замърсяване на пътищата от работещите на обекта транспортни 
средства и строителна механизация, като за целта се предвидят средства за 
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почистване на транспортните средства и механизацията, преди напускането на 
обекта, от характерните за обекта замърсявания. Изпълнителят също така ще бъде 
отговорен транспортните средства на неговите доставчици да пристигат на обекта 
в добро състояние и без да предизвикват замърсяване на улици и пътища;  

 Ограничаване на въздействието от източници на електромагнитно излъчване, като 
за целта Изпълнителят ще проверява изправността и съответствието на нормите на 
неговите машини и инструменти. В Плана за безопасност и здраве Изпълнителят 
изрично ще идентифицира ситуациите, в които е възможно да се използват 
инструменти и машини, които са потенциален източник на електромагнитни 
смущения; 

 Управление на строителните отпадъци според предписанията на нормативните 
документи и изискванията на проекта, вкл. подходящо събиране и текущо 
извозване на отпадъците от строителната площадка. 

 
4.5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  
 
       Строителният надзор носи отговорност за спазване на изискванията за здравословно и 
безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка – определяне на правоспособно 
физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на 
изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи.  
        КБЗ изпълнява лично всички функции предвидени в НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. 
за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 
на строителни и монтажни работи.  

При изпълнение на задълженията си, Координаторът по безопасност и здраве 
контролира: 

 
- Всички предприети строителни работи трябва да бъдат в съответствие с Наредба №2 

за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи /ДВ бр. 37/04.05.2004г./.  

- Целият персонал, нает от Строителя и Подизпълнителите, както и хората на пряко 
подчинение на Строителя, да прилагат тези наредби, като ще бъде задължение на 
Строителя да осигури спазването им.  

- Обезопасяването в смисъла на укрепване (или друг метод) на всички съществуващи 
конструкции или други елементи, временните работи и работите, които биха могли 
да причинят повреда, ако тези мерки не са били взети. 

-  Всички работници, технически и ръководен състав на Строителя, назначените 
подизпълнители и всички допуснати до работната площадка задължително ползват 
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по предназначение работно и специално облекло според извършваните работи, 
действащото законодателство в РБ, реда и охранителния режим на обекта.  

- Да не се допускат на работната площадка лица без каска, независимо от служебното 
положение, което заемат в държавната, общинската или фирмената администрация.  

- Работните и специални облекла да се поддържат изправни и чисти, да са добре 
прилепнали към тялото, добре закопчани и здрави.  

- При извършване на огневи работи в помещения или на открито на територията на 
обекта, около отделни сгради или съоръжения, по моторни превозни средства, по 
механо – и електрообзавеждането и инсталациите да се спазва Наредбата за 
противопожарна безопасност при извършване на огневи работи и местните 
инструкции по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана. 

- Обектът да се оборудва с необходимите противопожарни табла с необходимите 
противопожарни средства и сигнал за пожар. 

- На видно място до противопожарното табло да се постави табелка с телефонния 
номер на противопожарната охрана, както и на входовете на складовете, 
работилниците, обектите и на други подходящи места. 

- Достъпът до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене да се поддържа винаги 
свободен. 

- При използване на механизация и необходимост от сигнализиране – сигналите ще се 
подават от определен за това работник и след предварително съгласуване с 
машиниста. Знаците и сигналите следва да са съгласно действащата Наредба №4 за 
знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана. 

 
При изпълнението на обществената поръчка следва да се спазват всички изисквания 
залегнали в следната нормативна рамка: 
 

- Наредба № 2/22.03.2004г.-ДВ 37/2004г.и допълнения за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.  

- Наредба №7 - Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
на работните места при използване на работното оборудване;  

- Наредба №6 за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда на инвестиционни предложения за строителство.  

- Наредба №3 - За инструктажа на работниците и служителите по безопасност хигиена 
на труда и противопожарна охрана;  

- Наредба №4 – За знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна 
охрана.  

- Наредба № I-з - 1971 за строително - технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар - от 2009г.  

 
4.6. НОРМАТИВНА УРЕДБА 



 ОБЩИНА КОСТИНБРОД  
 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16M1OP002-2.002-0009-C01 „Проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови 
отпадъци на територията на РСУО Костинброд“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския фонд за регионално 
развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез процедура чрез директно предоставяне 
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за 
предварително третиране на битови отпадъци“. Цялата отговорност за създаване на публикацията се носи 
от община Костинброд и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. 
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При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, Строителният 
Надзор следва да спазва изискванията на:  

 Закон за камарата на строителите;  
 Закон за признаване на професионални квалификации;  
 Закон за опазване на околната среда;  
 Закон за управление на отпадъците;  
 Закон за чистотата на атмосферния въздух  
 Закон за техническите изисквания към продуктите;  
 Закон за националната стандартизация;  
 Закон за акредитацията, извършвана от българската служба за акредитация;  
 Закон за устройство на територията;  
 Закон за здравословни и безопасни условия на труд;  
 Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя;  
 Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството;  
 Наредба № 1130.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; 
 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; 

 Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на 
строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 
20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.; 

 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството; 

 Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството; 

 Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

 Наредба № РД-07/8 от 20.12. 2008 г. за минималните изисквания за знаци и 
сигнали за безопасност и/или здраве при работа; 

 Наредба № 1130.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; 
 Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар.  
 Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти;  
 Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на 

оценка на риска;  
 Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти.  



 ОБЩИНА КОСТИНБРОД  
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изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови 
отпадъци на територията на РСУО Костинброд“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
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предварително третиране на битови отпадъци“. Цялата отговорност за създаване на публикацията се носи 
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официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. 
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 Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;  
 Наредба №6 от 27.08.2013 г ( изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.)за 

условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други 
съоръжения за оползотворяване на отпадъци  

 Наредба №7/24.08 2004 г. за изискванията на които трябва да отговарят 
площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;  

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите 
отпадъци, приета с ПМС №20/25.01.2017 г.  

 
5.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 
 
Срокът на Договора за консултантска услуга е обвързан със срока за изпълнение на 
договора, в рамките на който се изпълнява строителството.  
Срокът за изпълнение на Договора за консултантска услуга започва от датата на 
сключването му и приключва с изпълнението на всички поети от Страните задължения по 
Договора.  
Срокът за изработване на комплексни доклади за оценка на съответствието на 
инвестиционните проекти по смисъла на чл. 142, ал. 6 и 10 от ЗУТ е по предложение на 
участника в календарни дни, но не повече от 30 (тридесет) календарни дни, който 
започва да тече от датата на получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя 
и предаването на инвестиционните проекти, удостоверено с подписан приемо-предавателен 
протокол.  

Срокът за изпълнение на дейностите по строителен надзор е обвързан с Програмата на 
Изпълнителя по строителния договор, в рамките на който се изпълнява строителството и 
започва да тече от момента на откриване на строителната площадка на обекта до 
приключване на задълженията по упражняване на строителен надзор. 

Срокът за изготвяне на техническите паспорти на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и при 
съблюдаване на условията на чл.1, ал. 3 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 
паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, (обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007г.) е по предложение на участника в 
календарни дни, но не повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на 
съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ за обекта; 

Срокът за изготвяне на окончателни доклади по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на обекта е по 
предложение на участника в календарни дни, но не повече от 30 (тридесет)  
календарни дни, считано от датата на подписване от всички участници в строителството на 
Констативни актови за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без 
забележки“ за обекта и представяне на необходимите становища от специализираните 
контролни органи (когато е приложимо). 
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Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявили се дефекти през 
гаранционните срокове, съобразно с чл. 168. ал. 7 от ЗУТ започва да тече от деня на 
въвеждане на строителния обект в експлоатация и е до изтичане на гаранционните срокове 
за съответните видове СМР, определени в чл. 20 от 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, и 
съгласно гаранционните срокове на строителя. 
Изпълнителят е задължен да съдейства на Възложителя при установяване и документиране 
на причините за появили се дефекти по време на гаранционният срок на изпълнените СМР 
на обекта. 
ВАЖНО: Сроковете за изпълнение на поръчката започват да текат при наличието на 
подписани договори за изпълнение на инженеринг в резултат на открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и 
авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран 
битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени 
на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура“, финансиран 
от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

Уточнение: Максималният срок за изпълнение на обществената поръчка за СМР е по 
предложение на участника, но не повече от 720 (седемстотин и двадесет) календарни дни. 

 

Забележки: В съответствие с разпоредбите на чл. 48, ал. 2 от Закона за 
обществените поръчки в случай, че в настоящата Техническа спецификация или в друг 
документ са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо 
одобрение или технически еталон следва да се чете и разбира „ИЛИ 
ЕКВИВАЛЕНТНО/И”! 

В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 2 от Закона за обществените 
поръчки в случай, че в настоящата Техническа спецификация или в друг документ са 
посочени - конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира 
продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, 
търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство следва да се 
чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И”! 

Ако някъде има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, 
произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50 ал. 1 от ЗОП ще 
приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че 
предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, 
определени в техническите спецификации. 

Неразделна част от техническата спецификация са: 
1. Приложение 1 - ПУП. 

2. Приложение 2 – ПИП 


