
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажи 

работи за обект: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО 

ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БЕЛОГРАДЧИК“ 

I. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА 

1. СЪЩНОСТ НА ОБЕКТА И ОБХВАТ НА РАБОТАТА 

1.1. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ  

Съществуващото общинско депо за ТБО се намира в област Видин, община 

Белоградчик, село Дъбравка (ЕКАТТЕ 24431), местност „Фусино селище“, подземелен 

имот 057009 с обща площ 16289 m
2
, собственост на община Белоградчик, съгласно 

АКТ № 254 ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 

Село Дъбравка се намира на 4 km от общинския център на гр. Белоградчик, на 41km 

от областния център Видин. Териториалната достъпност се осъществява чрез 

сухопътни транспортни връзки.  

Съществуващото депо е разположено в  имот 057009, в землището на село Дъбравка, 

община Белоградчик, на около километър от град Белоградчик в посока северозапад. 

До площадката се достига по полски път, Географски координати на условен център на 

депото – N 43°38’30.14’’, E 22°40’7.08’’/WGS1984/”. 

Депото е изградено без изграждане на долен минерален запечатващ пласт, 

геомембрана и дренажна система. Отпадъците са насипвани директно върху земната 

основа. Предлаганите мерки за рекултивацията на депото, са базирани на оценка на 

риска за околната среда, изискванията на българското законодателство (ЗУО; Наредба 

№ 6/2013 г.; Наредба № 26/1996 г.) и избора на саниращи мероприятия. 

Конфигурацията на депото е съобразена и с площта на имотите, във връзка с което 

се налага преоткосиране на съществуващия насип отпадъци. Общото налично 

количество отпадъци е в размер на 17 729 m
3
. Количеството отпадъци, което подлежи 

на предепониране е определено в настоящия проект и възлиза на 13 382,20 m
3
. 

Одобрения инвестиционен проект за закриване и рекултивация е изготвен на база 

данни от извършено геодезическо заснемане на състоянието на депото. За определяне 

проектното тяло на депото са взети предвид наличните количествата депонирани 

отпадъци 

За изпълнението на дейностите е изготвен Работен проект, в който е посочен начина 

за извършване на техническа и биологична рекултивация на сметището на община 

Белоградчик. Площта предвидена за рекултивиране е с нарушена структура и почвено 

плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци. 

Рекултивацията на сметището има за цел максимално да ограничи 

неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда. 



С предвидените рекултивационни мероприятия на съществуващото сметище ще се 

осигури : 

 Минимизиране на строителните разходи; 

 Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване; 

 Защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото; 

 Прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци; 

 Вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците; 

 Създаване на условия за контрол (мониторинг) на процесите протичащи в 

тялото на депото и въздействието му върху околната среда. 

1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.2.1. Технически характеристики на „Закриване и рекултивация на 

съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община 

Белоградчик“: 

1.2.1.1. Площ на интервенция: Подлежащи на разстилане, подравняване и 

уплътняване при предепонирането подлежат общо 13 382,20m
3
 отпадъци. Разстилането 

е предвидено да се извършва върху площ от 6 090 m
2
 с булдозер с пробутване до 100 m, 

а уплътняването – чрез трикратно преминаване върху цялата площ с булдозер, 

компакор или с шиповиден валяк. 

 След окончателното оформяне на отпадъчното тяло, включително техническата 

рекултивация, то трябва да заема площ от 8399 m
2
 

1.2.1.2. Категория на строежа: Строежът е втора категория съгласно чл. 

137, ал.1, т.2, б. „Г“ от ЗУТ (в сила от 31.03.2001г., обн. ДВ, бр. 1 от 2 Януари 2001г., 

изм. и доп. ДВ, бр. 51 от 5 юли 2016г.) и чл. 4, ал. 4 от Наредба №1/30.07.2003г. за 

номенклатура на видове строежи (Обн. ДВ, бр. 72 от 15 август 2003г., изм. и доп. ДВ, 

бр. 98 от 11 Декември 2012г.). 

1.2.1.3. Издадено и влязло в сила Разрешение за строеж: №33/5.11.2018г. 

1.2.1.4. Нормативна база: 

 Строително-монтажните работи трябва да се изпълнят съгласно одобрения 

Работен инвестиционен проект. При изпълнението на строително-монтажните работи 

да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и 

техническите норми и стандарти, предвидени по реда в Раздел III, чл. 169 и чл. 170 от 

ЗУТ, в това число и на:  

 Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 

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

обезвреждане на отпадъци (Обн. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. 

бр.13 от 7 Февруари 2017г..); 

 Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят 

площадките за разполагане на съоръжения за третиране не отпадъци (обн., ДВ, бр. 

81 от 2004 г.) 

 Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 



слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (издадена 

от министъра на земеделието и хранителната промишленост, министъра на 

околната среда, министъра на териториалното развитие и строителството и 

Комитета по горите към Министерския съвет, обн. ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм. и 

доп. - бр. 30 от 2002 г.); 

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

проекти в сила от 05.06.2001 г. (издадена от министерството на регионалното 

развитие и благоустройството, Обн. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.85 от 27 

Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 11 

Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.13 от 17 

Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.44 от 2 Юни 2017г.) 

 Правила за подаване на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за 

битови отпадъци, финансирани по реда на ПМС № 209 от 20 август 2009 г. за 

осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление 

на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на 

битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци 

 Заповед № РД-207/14.08.2015 г. на Директора на РИОСВ-Монтана. 

1.2.2. За „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за 

битови отпадъци на територията на община Белоградчик“ се предвижда 

изпълнението на минимум следните видове строително-монтажни работи: 

 По подготовка на строителната площадка, включително: 

o Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия при 

влязло в сила разрешение за строеж ; 

o Ограждане на строителната площадка и поставяне на информационна табела 

съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. 

 Основни видове СМР: 

Избрания метод за рекултивиране на депото в община Белоградчик е „in situ” и 

рекултивацията трябва да протече в следната последователност: 

 вертикална планировка; 

 предепониране на количество отпадъци депонирани извън границите на 

площадката и оформяне тялото на депото; 

 техническа рекултивация; 

 мониторинг; 

 биологична рекултивация. 

Предвидено е рекултивацията да се извърши етапно, като основните мерки 

предложени в работния проект са съобразени с действащата нормативна уредба в 

Република България. 

Дейностите по рекултивация на сметището на община Белоградчик: 

- освобождаване от слоя отпадъци на зона от около 4.50 м. предвидена за закотвяне 

на горен изолационен екран, отводнителна канавка и зелен пояс около депото; 

- оформяне тялото на депото, посредством предепониране, уплътняване и 

подравняване на откосите и платото, с цел постигане на проектни откоси 1: 2.5 - за 

скатовете; 

- изграждане на газоотвеждаща система; 



- полагане на техническа рекултивация, рекултивиращ слой и биологична 

рекултивация в обхват на тялото на отпадъците; 

- изграждане на система за повърхностно отводняване; 

- изграждане на система за мониторинг. 

 Демобилизация на строителната площадка, включително: 

o Окончателно почистване на строителната площадка; 

o Подписване на КОНСТАТИВЕН АКТ за установяване годността за 

приемане на строежа (образец 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба 3 за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителство). 

След изпълнение на СМР дейностите по одобрения и съгласуван инвестиционен проект 

за рекултивация терена ще бъде отреден с начин на трайно ползване „пасище, мера“ 

 Дейностите по „Биологична рекултивация“ Затревяване – Първа година да се 

извършат след изпълнението на „Техническата рекултивация“, а дейностите по 

Затревяване – Втора и Трета година да се изпълнят, в началото на вегетационния 

период за всяка година и след въвеждане на обекта в експлоатация. 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВО 

 Проектната разработка е предвидила съществуващите отпадъци в частта 

определена за зелен пояс, отводнителна канавка и закотвяща канавка да се прибутат с 

булдозер и да освободят зона с ширина 4.50 м. около депото. 

 След предепониране и оформяне на проектното тяло на отпадъците да се 

предвиди да се положи, горен изолационен екран от глина, газов дренаж и дренаж за 

атмосферни води и рекултивиращ слой, като част от техническата рекултивация. 

 За изграждането на дренажния слой за биогаз и дренажния слой за инфилтрирали 

през рекултивационния слой атмосферни води да бъде използван дренажен 

геокомпозит двустранно каширан с геотекстил. 

 Изграждането на водоплътен горен изолационен екран цели да се елиминира 

количеството инфилтрат генерирано от отпадъците. Рекултивационният слой да бъде е 

с дебелина 0,65 m като последните 0,15 m да е хумус. 

 Да се изгради газоотвеждаща система състояща се от газов слой, газови кладенци, 

система за събиране и разпределяне на биогаза, включваща мрежа от газопроводи. 

 За постигане на поставените цели по-горе трябва да се изгради охранителна 

канавка около рекултивираното тялото на отпадъците. Да се изгради и система за 

мониторинг на депото състояща се от 3 бр. пункта за контрол на подземни води, 1 бр. 

пункт за контрол на повърхностните води и 3 бр. геодезически репери за контрол на 

сляганията в тялото на отпадъците. 

 Преди започване дейностите по закриване на съществуващото сметище е 

необходимо да се реализират предварителни мероприятия, определени от характера на 

съществуващите в момента условия. 

 Съгласно изискванията на Наредба 6/2013 г., основната цел след закриването на 

депото са планиране и изпълнение на дейности, свързани с осигуряване на: 

 горен изолиращ екран, който: 

 изключва емисията на вредни вещества към компонентите на околната среда; 



 предотвратява инфилтрацията на атмосферни води през сметищното тяло; 

 създава условия за безопасно отделяне на газовете от сметищното тяло; 

 провеждане на мониторингови изследвания на: 

 газове - СО2, СН4, Н2S, O2; 

 топография на тялото. 

Тяхното изпълнение включва: 

 безопасно извеждане на емисиите от биогаз; 

 предотвратяване постъпването на повърхностни води в тялото на депото, чрез 

изграждане на горен изолиращ екран - минерален запечатващ пласт; 

 защита на минералния запечатващ пласт от преки атмосферни влияния и 

приобщаване на депото към заобикалящия го ландшафт, чрез изграждане на 

рекултивиращ пласт. 

II.1. Проектно тяло на депото 

При решаването на вертикалното планиране на депото да се съблюдават следните 

основни съображения: 

-  Максимално запазване на естествения терен; 

-  Максимално запазване на съществуващото отводняване на терена; 

-  Минимален обем земни работи; 

-  Оптимални наклони на повърхностите за осигуряване на естествен отток на 

повърхностните води; 

Основната задача на техническата рекултивация (вертикално планиране) се изразява 

в преустройството на съществуващата повърхност на депото в проектна повърхност, 

гарантираща най - благоприятни условия за биологична рекултивация на депото след 

неговото закриване. Същевременно се цели рационалното отвеждане на 

повърхностните води и създаване на оптимални наклони за минимализиране на 

вредното въздействие на водната ерозия върху растителността. Всичко това се 

извършва, като стремежът е към осъществяване на взаимовръзка между височинното и 

планово положение на обектите. На ъглите на обекта са вписани проектните и теренни 

коти. 

Към техническата рекултивация на депото за неопасни отпадъци на Община 

Белоградчик са отнесени дейности, които са в съответствие с изискванията на Наредба 

№ 6/2013, и чието изпълнение е необходимо за конкретното депо. Дейностите 

включват: 

• Изнасяне на депонирани отпадъци, извън основното тяло на сметището и тяхното 

предепониране в границите на определената за депото площ от 8,399 дка /вкл. 

охранителни канавки и рекултивационни пластове/; 

• Преоткосиране и предепониране за осигуряване на устойчивост на насипното тяло 

(депото) и предотвратяване разпиляването на отпадъците. 

Преоткосирането да засегне всички съществуващи откоси на депото, до достигане 

на наклон на откосите не по-стръмен от 1:2,5 (максимално допустим по изискването на 

Наредба № 6/2013 г.) да се извърши разриване и предепониране на част от натрупаните 

отпадъци. 

Преди да се премине към същинското изпълнение на СМР да се изпълни: 

• Трайно геометрично очертаване на осите, геометричните контури в зоните на 

изкопите и насипите и др. съоръжения, съгласно работния проект. 

• Изграждане на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация. 



• Почистване на строителната площадка от храсти, дървета, пънове и едри камъни, и 

едрогабаритни отпадъци 

• Устойчивост и дълготрайност на конструкцията на рекултивираното депо при 

нормални и особени натоварвания. 

• Защита от проникване в депото на повърхностните води и тяхното отвеждане извън 

тялото на депото. 

• Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване от 

отпадъчното тяло (депото). 

• Удовлетворяване на изискванията на нормативната уредба за рекултивация на 

нарушени терени (Наредба № 26). 

• Удовлетворяване на условията за използване на рекултивирания повърхностен слой 

на депото след приключване на неговата експлоатация. 

 
II.1.1. Изнасяне на отпадъците, депонирани извън тялото на депото 

Площта, заета с отпадъци е 9 710 m
3
 . Определената площ за направа на 

отпадъчното тяло на депото на Община Белоградчик възлиза на 6 090 m
3
. Замърсената 

площ извън тези граници е 6 011,5 m
3
, разположена в посока запад-югозапад. Да се 

изпълни цялостно изгребване на депонирани, извън основното отпадъчно тяло 

отпадъци. Изгребването да се извърши с булдозер и багер или друга подходяща 

техника по преценка на изпълнителя. Предепонирането на отпадъците от изгребване да 

се извърши чрез разстилането им с булдозер и/или компактор. Определените обеми 

депонирани отпадъци за изгребване, извън основното тяло на депото възлизат на 5 

817.18 m
3
. Успоредно с дейностите, предвидени за изгребване на отпадъци, депонирани 

извън отредената площ, в проекта е предвидено и изгребване и пробутване на 7 565,02 

m
3
 отпадъци, депонирани в границите на отредената площ. Мероприятието да се 

извърши с оглед осигуряване на нужното преоткосирането на скатовете на депото. 

II.1.2. Преоткосиране и вертикално планиране 

За оформяне тяло на депото и редуциране на налични наклони на съществуващи 

откоси на основното отпадъчно тяло на депото и осигуряване на противоерозионната 

му стабилност да се изпълни преотоксиране на отпадъците чрез изгребване с багер и 

предепонирането им в рамките на основното тяло. Наклон на откосите да не бъде по-

стръмен от 1:2,5. Да се осигури стабилност на отпадъчното тяло и благоприятен, 

вписващ се към околния ландшафт, релеф.  

Профилиране на депонираните отпадъци, включващо разстилане и подравняване с 

булдозер; 

•  Предепониране на слоя отпадъци за оформяне на тялото на депото 

•  Уплътняване на отпадъците (минимум трикратно преминаване с валяк, булдозер 

или компактор); 

С приетите наклони да се постигне по-плавно вписване на рекултивираното 

сметище към околните терени, а също и оттичане на повърхностните води към 

охранителните канавки. 

С вертикалната планировка да се оформи тялото на сметището така, че да поеме 

всички стари отпадъци от общинското депо. 

II.1.3. Разстилане, подравняване и уплътняване на отпадъците 

Мероприятието е предвидено за кубатурите отпадъци, получени след изгребване, 



преоткосиране и вертикално планиране на отпадъците. 

Преди да започнат изкопните работи по преоткосирането трябва да се приложат 

напречните профили през депото. На тях са посочени местата на охранителните 

канавки, граници и коти на предепонираните отпадъци, котите на рекултивационния 

слой в крайният му вид и мястото на газовите кладенеци. 

За извършване на изкопните работи са необходими следните машини: 

- еднокошов багер с права лопата 

- самосвали за извозване на изкопаните земни маси. 

- булдозер и/или компактор за разстилане, валиране и оформяне на проектния 

профил. 

Изкопаните отпадъци да се товарят на самосвали, които да ги транспортират до 

определеното място за предепониране. 

Разриването и уплътняването да се изпълнява с два броя булдозери. Техният ход 

напред и назад трябва да бъде не по-малко от 4 пъти по едно и също трасе. 

На разстилане, подравняване и уплътняване при предепонирането подлежат общо 

13 382,20 m
3
 отпадъци. В проекта, разстилането на отпадъците е предвидено да се 

извършва върху площ от 6 090 m
3
 с булдозер с пробутване до 100 m, а уплътняването - 

чрез трикратно преминаване върху цялата площ с булдозер, компактор или с 

шиповиден валяк (при наличност). 

След окончателното оформяне на отпадъчното тяло, вкл. техническата 

рекултивация, то заема 8 399 m
2
. 

След оформяне тялото на депото да бъде изпълнен подравняващ пласт от фракция с 

мощност 0,15 m. 

II.2. Горен изолиращ екран 

След приключване на вертикалната планировка се пристъпи към изграждане на 

горния изолиращ екран, който да се състои от следните пластове по реда на полагането 

им: 

- изравнителен пласт от фракция - 0,15 m; 

- газов дренаж - дренажен геокомпозит с твърда сърцевина, двустранно каширан с 

геотекстил; 

- минерален запечатващ слой глина - 50 cm; 

- дренажна система за отвеждане на инфилтрирали през рекултивационния слой 

почва и хумус атмосферни води - дренажен геокомпозит с твърда сърцевина, 

двустранно каширан с геотекстил; 

- пласт почва с дебелина 0,50 m, положен на два слоя всеки с дебелина 25 cm; 

- пласт хумус с дебелина - 0,15 м. 

Обща дебелина на изолиращия слой е h = 1, 30 m 

Количествата земни маси и хумусни почви необходими за рекултивацията на 

депото ще се доставят от общински имот в с. Горно Церовене на 43 km. от депото. 

Горният изолиращ екран е предназначен да осигури изолацията на повърхността на 

депото срещу проникване на повърхностни води и други атмосферни влияния. С него 

се осигурява предотвратяване постъпването на повърхностни води в тялото на 

депонираните отпадъци. Минералният запечатващ пласт трябва да има висока степен 

на водоплътност, да е устойчив на излужване и да притежава способност за 



самозаздравяване. 

Горният изолиращ екран да се изпълни съгласно изискванията на Наредба № 6. Да 

се изгради върху оформеното по проект отпадъчно тяло, като преди изпълнението му 

отпадъците се покриват с подравняващ пласт от фракция с мощност 15 cm. 

Полагането на материалите за горен изолиращ екран по откосите и платото на 

депото да се изпълни в следната последователност: 

 Лъчев газов дренаж – тръби PEHD Ø95x5,6, SDR. 17. по 4 бр. за всеки кладенец, 

които се отвеждат във вертикалната тръба на кладенеца. 

 Уплътнени глини или почва с геосинтетични бентонитови хидроизолации, 

удовлетворяващ изискването за коефициент на филтрация (съгласно на 

Нар.6/2013г). 

 Площен дренаж - дренажен геокомпозит със сърцевина от високоплътен 

полиетилен, двустранно каширана с геотекстил, (съгласно на Нар.6/2013г). 

По платото да се предвиди презастъпване на платната като закотвяща на дължина 

на долните платна е 3 m, а горните платна припокриват долните с 1,5m. Участъците, в 

които не е завършено изцяло полагането на всички материали да се осигурят временно 

срещу свличане. 

II.2.1.Изравнителен пласт 

Преди полагането на газовия дренаж да се положи изравнителен пласт от фракция 

20/40 mm, с който да се оформи окончателното сметищно тяло на депото, съгласно 

проекта. Да се изпълни с дебелина 0,15 m. Депонираните отпадъци първоначално да се 

полагат на 60 см по - високо от проектните коти. 

II.2.2. Газова дренаж 

За депото да се изгради газоотвеждаща система, включваща: 

- газов дренажен слой(съгласно техническа рекултивация) с дълбочина 15cm. 

- вертикални газоотвеждащи кладенци, разположени на разстояние от около 100 m; 

- лъчеви дренажи, подведени към кладенците, състоящи се от перфорирана тръба в 

дренажен слой 

Газовите кладенци да се изпълнят в изкоп (или сондаж при по голяма дълбочина) в 

съществуващите отпадъци до нивото на преоткосиране и се доизграждат съвместно с 

техническата рекултивация. Лъчевите дренажи да се изпълнят съвместно с газовия 

дренажен слой, преди полагане на горния изолиращ екран. 

II.2.3. Минерален запечатващ пласт  

Запечатващия слой се предвижда за защита на отпадъчното тяло на сметището от 

проникване на повърхностни води и като бариера за газовите емисии. Запечатващия 

пласт трябва: 

 да осигури защита срещу просмукване и дифузия на вредни вещества;  

 да има висока степен на водоплътност; 

 да е устойчив срещу излужване; 

 да притежава способност за задържане на тежки метали; 

 да сляга в определените с проекта граници и да притежава способност за 

самозаздравяване чрез подходящ избор на материалите по пластичност и 



зърнометричен състав; 

 при изменение на хидрогеоложките условия деформациите да остават в 

определените с проекта граници. 

При полагане на минералния запечатващ пласт да се извърши текущо наблюдение 

и контрол на предписаните с проекта технология на полагане, коефициент на 

уплътняване и качествени показатели на влаганите материали. 

Върху откоси, по-стръмни от 1:2,5, полагането на минералния запечатващ пласт да се 

извършва на хоризонтални слоеве с минимална дебелина на пласта, измерена под прав 

ъгъл към плоскостта на откоса, осигуряваща защита на почвата, подземните и 

повърхностните води, най-малко еквивалентна на защитата, осигурена от пласта по 

дъното на депото 

II.2.4. Дренажен пласт за атмосферни води 

За предотвратяване достигането на инфилтрираните през рекултивиращия слой 

атмосферни води до тялото на депото, да се изпълни слой дренажен геокомпозит с 

твърда сърцевина, който се оттича в канавките. 

Дренажната система трябва да удовлетворява изискванията за: 

 поемане на повърхностен отток, формирал се от интензивен валеж с 

обезпеченост 10 %; 

 устойчивост на течението; 

 устойчивост на износване; 

 незатлачване на канала и съоръженията; 

 зимен режим на работа на съоръженията; 

 отвеждане на водата до водоприемника 

II.2.5. Рекултивиращ пласт 

Рекултивиращият слой да се изпълни връзка с изпълнението на дейностите по 

закриване на депото и предвиденото бъдещо ползване на територията му след 

приключване на експлоатацията му - за затревяване. 

Рекултивационният слой се изпълнява след полагане на дренажния геокомпозит. 

Състои се от два пласта земни маси, образуващи слой с обща височина 0,65 m. 

Първият пласт е с мощност 50 cm земни маси, достатъчна за развитие на 

кореновата система при затревяване или засаждане на храсти. Полага се чрез разриване 

с булдозер; 

Вторият пласт е 15 cm и за него трябва да се осигурят т. нар. „хумусни земни 

маси“. Полагат се върху първия слой. 

II.3. Повърхностно отводняване 

За предотвратяване постъпването на повърхностни води в тялото на депото да се 

изгради два броя охранителни канавки. Канавка 1 да се изгради западно, а канавка 2 

северно и южно от тялото на депото.  

Канавките на депото да се изпълнят от готови стоманобетонни елементи. 

II.4. Инфилтриране на води от сметището 

Да се предприемат мерки за недопускане на води в тялото на отпадъци, които се 

постигат чрез: 



- Повърхностно запечатване чрез полагане на минерален запечатващ пласт и 

запръстяване. 

- Изграждане на дренаж за инфилтрирали води през рекултивационния слой, чрез 

което се предотвратява достъпа на повърхностни води до отпадъците, съответно 

генерирането на инфилтрат. 

- Крайното оформяне на повърхността на депото е под формата на купол с подходящ 

наклон, което позволява безопасното оттичане на повърхностните води и улавянето 

им от охранителните канавки. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО  

Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд /обн.ДВ.бр.124/1997 г./ и подзаконовите 

нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения и по специално 

Наредба № 2 на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на 

регионалното развитие от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на СМР /обн.ДВ. бр.37 от 04.05.2004 г./.  

В процеса на строителството, Представителят на Възложителя е отговорен и 

изисква от Изпълнителя, а съответните контролни органи контролират спазването на 

правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от изпълнителя. 

Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на 

труд на работниците са изцяло за сметка на работодателя.  

Преди началото на строителството, Изпълнителят следва да предложи схема за 

временна организация на движението по време на строителството, която да бъде 

съгласувана и одобрена от Възложителя. 

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на 

замърсяването със строителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до 

строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с 

изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението 

на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на 

материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. 

Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища 

отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с 

отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.  

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на 

нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на 

околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за 

възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от него. Лицата, при 

чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за 

предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване 

тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на 

последиците от него върху здравето на хората и околната среда. 

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

Проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или 



окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на 

Изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат 

необходимите измервания и проби /съгласно техническата спецификация/ за сметка на 

Изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за 

датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат.  

При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното:  

Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя чрез 

измерване в присъствие на представителя на Възложителя. Когато представителят на 

Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да 

извести Изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да 

изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или 

неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при 

извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, 

изисквани от него. Ако Изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати 

специалист, измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде 

задължително за Изпълнителя.  

Предаването и приемането на извършените строително-ремонтни работи - 

предмет на договора ще се удостоверява с протокол за установяване на действително 

извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от 

конкретно определените в договора правоспособни лица. Всеки протокол се 

придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, 

протоколи съставени по реда Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със 

съществените изисквания към строителните продукти. Гореизброените документи, се 

изготвят минимум в три еднообразни екземпляра и се представят на определеното от 

възложителя за осъществяването на инвеститорския контрол лице.  

Определеното от възложителя за осъществяването на инвеститорския контрол 

лице проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието 

им с действително извършеното на място, одобрява подписания протокол. 

VI. ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Инвестиционен проект; 

2. Разрешение за строеж. 


