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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
за обществена поръчка, с предмет: 

Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен 

проект за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими 

отпадъци, за нуждите на община Хисаря, вкл. съпътстващата инфраструктура  и 

осъществяване на строителен надзор при реализация на проекта 

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Дейностите, предмет на поръчката, ще бъдат осъществявани по отношение на 

строителните обекти при реализацията на проект: Проект № BG16M1OP002-2.005-0017 

„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и 

техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община 

Хисаря“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2021 г.“ 

 Очакваните резултати от изпълнението на предмета на поръчката са надлежно представени 

комплексен доклад за оценка на съответствието и упражнен строителен надзор и контрол 

върху строителството на инвестоционен обект: Изграждане на компостираща инсталация за 

разделно събирани зелени отпадъци на територията на община  Хисаря, въведен в 

експлоатация обект.  

 

В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват следните дейности: 

Дейност I – Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работните 

проекти в съответствие с чл. 142, ал. 6, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ. 

Дейност II – Изпълнение на дейностите по строителен надзор съгласно изискванията на чл. 

168 от ЗУТ. 

 

II. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА 

В обхвата на поръчката са включени: 

 

Дейност I – Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работните 

проекти в съответствие с чл. 142, ал. 6, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ. 

Дейност II – Изпълнение на дейностите по строителен надзор съгласно изискванията на чл. 

168 от ЗУТ. 

Дейностите в обхвата на поръчката ще се изпълняват по отношение на строителните обекти 

на компостираща инсталация. 

За изграждането на съоръжението за компостиране е предвиден терен с обща квадратура     

10 000 m2 – като площадката за компостиране няма да бъде изградена на цялата площ от 

предвидения терен. 

Теренът е избран, тъй като осигурява достатъчен резерв от допълнително пространство за 

съхранение в случай на сезонни колебания в количествата на образуваните и доставени 
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зелени отпадъци, както и предоставя възможност за разширяване в бъдеще в случай на 

нужда. За различните зони на съоръжението са планирани следните детайли:  

 Битовка  

 Кантар  

 Площадка за допълнително зреене и складиране на готов компост /покрита/  

/сулфатоустойчив бетон/  

 Площадка за съхранение на механизация /покрита площадка/ /сулфатоустойчив 

бетон/  

 Площадка за дробене и пресяване /открита//сулфатоустойчив бетон/  

 Басейн за инфилтрат  

 Площадка за основно компостиране 2 бр. клетки /открита/ /сулфатоустойчив 

бетон/  

 Площадка за складиране на зелени отпадъци /открита/ /сулфатоустойчив бетон/  

 Паркинг за леки коли 

 Ограда на имота 

 Ограда около басейн за инфилтрат 

 Зелени площи около и в имота 

 Зелени площи около басейн за инфилтрат 

 Вътрешно- площадкови пътища /асфалт/ 

За да се гарантира законосъобразното изпълнение на строително-монтажните работи и 

въвеждане в експлоатация на посочените по-горе обекти, Възложителят поставя следните 

изисквания за изпълнение на дейностите, както следва: 

 

ДЕЙНОСТ 1: Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на 

работните проекти в съответствие с чл. 142, ал.6, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ. 

Изготвяне на оценка на съответствие на всички части на работния проект със съществените 

изисквания към строежите съгласно чл. 142 от ЗУТ. Оценката обхваща проверка за 

съответствие със: 

1) спазване на изискванията на нормативните актове; 

2) пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 

3) съответствие с предвижданията на подробния устройствен план; 

4) съответствие с изискванията по чл. 169 от ЗУТ, в т. ч.: - носимоспособност, 

устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа 

при експлоатационни и сеизмични натоварвания; - пожарна безопасност на 

строежа; - опазване на здравето и живота на хората и на тяхното имущество; - 

безопасно ползване на строежа; - опазване на околната среда по време на 

строителството и на ползването на строежа, включително защита от шум, 

опазване на защитените територии и обекти и опазване на недвижимите 

паметници на културата; - икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на 

обекта; - строежите да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в 

съответствие с изискванията за достъпна среда; 

5) взаимната съгласуваност между частите на проекта; 

6) правилно проектиране на инсталации; 

7) специфичните изисквания към отделни видове строежи съгласно нормативен акт, 

ако за обекта има такива; 
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8) спазени ли са изискванията на заданието за проектиране (изискванията от 

техническото и енергийно обследване); 

9) пълнота на проектната документация; 

10) оценка за съответствието на част „Конструктивна”, съгласно чл. 142, ал. 10 от 

ЗУТ; 

11) оценката за съответствие по част „Енергийна ефективност“ съгласно чл. 142, ал. 

11 във вр. с чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ. 

 

Оценката трябва да се извършва от квалифицирани специалисти със знания и опит в 

проектирането. 

Консултантът съгласува работните инвестиционни проекти след проверка на 

съответствията им със заданията за проектиране и представените КСС. Всички становища на 

експертите по отделните части на оценките се оформят в Комплексен доклад, в който се 

прави заключение относно съответствието на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и се предлага одобрението му по реда на чл. 144, ал. 3, т. 1 от 

ЗУТ. Докладите за енергийна ефективност и за технически контрол по част Конструктивна са 

самостоятелни доклади, които се прикрепят към комплексния доклад за оценка на 

съответствието. Консултантът внася всички необходими документите в общинската 

администрация за одобряване по реда на чл. 145, ал. 1, т. 1 от ЗУТ от Главния архитект на 

Община Хисаря и издаване на разрешение за строеж. 

 

Забележка: Не се допуска Консултантът да извършва оценяване на съответствието на 

проектите за строеж, за който той или наетите от него по трудово правоотношение 

физически лица са проектанти и/или строители, и/или доставчици на машини, съоръжения, 

технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон. 

Комплексният доклад за оценка на съответствието на работния проект се изготвя в 3 

екземпляра на хартиен носител всеки от които е придружен с електронен носител във формат 

„pdf“ и “doc”, съответстващ на хартиения. Електронното копие на доклада се представя на 

CD или друг електронен носител. 

 

ДЕЙНОСТ 2: Изпълнение на дейностите по строителен надзор съгласно 

изискванията на чл. 168 от ЗУТ. 

Изпълнителят извършва строителен надзор по време на строителството върху всички 

видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със 

законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице упражняващо строителен 

надзор на строеж.  

Упражняването на строителния надзор ще бъде в обем и обхват, съгласно 

изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, като се 

изпълняват най-малко следните дейности: 

1) Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР 

съгласно одобрения работен инвестиционен проект и изискванията на нормативните актове: 

1.1. контрол на изпълняваните работи спрямо обхвата и съдържанието на работтния 

инвестиционен проект; 

1.2. контрол на изпълняваните работи спрямо предвижданията на приложимото 

действащо законодателство. 

2) Проверка на изпълнените СМР по количества и качество, съгласно подробните 

ведомости и подписване на протоколи за приемане на изпълнените СМР. 
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3) Подписване на всички актовете и протоколите по време на строителството, 

необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за 

законосъобразно изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 за актовете и протоколите, 

съставяни по време на строителството; 

4) Контрол на мерките за енергийна ефективност при реализацията на проекта в 

съответствие със Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и наредбите към него; 

5) Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в 

съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за управление 

на отпадъците (ЗУО) и наредбите към тях; 

6) Проверка и контрол на доставяните на обекта материали и оборудване, свързани с 

изпълнението на СМР, за съответствие с нормативните и други приложими 

изисквания и разрешаване влагането им в строежа с подписване на тристранен приемо 

предавателен протокол. 

Извършване на проверка и контрол по чл. 169б от ЗУТ, на доставените и влагани в 

строежите строителни продукти, предназначени за трайно влагане в строежа, за да се 

осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ и на изискванията на 

Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България, вкл. контролира 

коректността на декларираните стойности на експлоатационните показатели на 

продуктите в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за 

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

(ОВ на ЕС, бр. L88 от 4.4.2011 г.). Осъществява контрол за спазване на приложимите 

образци на декларации на продуктите, за пълнотата на съдържанието в тях и за 

съответствие на декларираните параметри с техническите характеристики, заложени в 

инвестиционния проект и ще извършват контрол върху: 

 Наличието на „СЕ” маркировка върху строителните продукти съгласно регламент 

(ЕС) № 305/2011; 

 Декларациите за експлоатационни показатели (ДЕП) на строителните продукти, 

обхванати от хармонизиран стандарт или от ЕТО и информацията, придружаваща 

маркировката „СЕ”; 

 Декларациите за характеристиките на строителните продукти (ДХСН), за които 

няма хармонизирани стандарти или издадена ЕТО; 

 Декларациите за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за 

индивидуалните продукти, съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 

г.; 

 Инструкциите за употреба на продуктите; 

 Информацията за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) №1907/2006 

на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), 

когато такава се изисква за продукта; 

 Становище за допустимост, издадено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и 

защита на населението”, за строителни продукти, предназначени за огнезащита, 

пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за 

предотвратяване на експлозии, за които няма хармонизирани стандарти и ЕТО. 

Контролът на документите ще включва проверка за: 

• Пълнота на представените документи; 
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• Идентичност на информацията, включена в ДЕП и маркировката „СЕ” по 

отношение типа на продукта, производителя и експлоатационните показатели; 

• Съответствие на експлоатационните показатели, декларирани в ДЕП или на 

характеристиките, декларирани в ДХСП с националните изисквания за употреба на 

продукта и изискванията на инвестиционния проект, когато такива са определени; 

• Предоставяне на декларациите - ДЕП или ДХСП, инструкциите за употреба, 

информацията за безопасност и становището за допустимост на български език; 

• В случай на обективни признаци за липса на достоверност и надеждност на 

представените документи, удостоверяващи изискванията на наредбата, в т.ч. на 

предоставените ДЕП, маркировка „СЕ” или ДХСП, лицето следва да изиска 

допълнителни документи, като протоколи от изпитване, издадени от лаборатории 

за изпитване, сертификати за системи за управление на качеството или други 

документи, доказващи декларираните експлоатационни показатели или 

характеристики. 

7) 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. 

8) Контролира спазване на графиците за изпълнение на СМР (вкл. приложенията), както 

и отклонения от тях и своевременно докладване на Възложителя. Предлага и/или 

изисква мерки за коригиране на отклоненията от графика, и контролира тяхното 

изпълнение. 

9) Осигуряване необходимата организация за ефективна надзорна дейност и 

комуникацията на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежа, 

проверките, свързани с изпълнението на строежа съобразно одобрения работен 

инвестиционен проект и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ; 

10) Удостоверява с подписа си присъствието на авторския надзор по съответните части на 

работния проект от страна на Изпълнителя на договора за инженеринг по време на 

изпълнение на строително-монтажните дейности, както и контролира (ако е 

приложимо) съответствието на чертежите и детайлите с разпоредбите на действащото 

законодателство и договора за инженеринг с Изпълнителя, както и в приложимите 

случаи – с други участници в строителството и/или заинтересовани лица; 

11) Дава инструкции за точно и качествено изпълнение на СМР и вземане на решения по 

технически въпроси, които не променят работния проект /след предварително 

съгласуване с Възложителя/; 

12) Присъства на всички заседания между участниците в строителния процес, независимо 

по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва за 

основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен 

текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), както и 

за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за 

решаването им; 

13) Контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектантите на строежа, 

вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторските им права и не допуска 

действия от страна на Изпълнителя на договора за инженеринг, които биха довели до 

неспазване на изработения от проектантите, съгласуван и одобрен работен 

инвестиционен проект на строежа 

14) Взема решения за спиране и пускане на строежа, съгласувано с Възложителя; 

15) Заверява изготвената екзекутивна документация; 
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16) Участва в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на Разрешение за 

ползване за обекта; 

17) Съставя констативен акт (обр. 15), удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно 

одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа 

и условията на сключения договор, с които Строителя предава обекта на 

Възложителя; 

18) Изпълнява от името на Възложителя функциите на координатор по безопасност и 

здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2/2004 г. за 

минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на 

възложителя, предвидени в посочената Наредба. 

19) Консултантът упражнява строителен надзор, носи отговорност за щети, които са 

нанесли на Възложителя и на други участници в строителството, и солидарна 

отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила 

и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е 

със срокове, не по-малки от гаранционните срокове в строителството. 

20) Изготвя технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба                     

№ 5/28.12.2006 г. Техническият паспорт се предава на Възложителя на хартиен 

носител в 3 (три) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във 

формат „.docx“ и „.pdf“, съответстващ на хартиения. Електронното копие се представя 

на CD. 

21) След приключване на СМР лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя 

Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за 

ползване. Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, 

удостоверяващи годността на строежа за държавно приемане. Докладът се представя 

на хартиен носител в 3 (три) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен 

носител във формат „.pdf“ и “.docx”, съответстващ на хартиения. Електронното копие 

на доклада се представя на CD или друг електронен носител; 

22) Представя окончателният доклад и други документи, съгласно изискванията на ЗУТ, 

след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните 

изпитвания (когато са приложими) и съдейства на Възложителя при окомплектоване и 

подаване на ИСКАНЕ за въвеждането на строежа в експлоатация; 

23) Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени дефекти 

през гаранционните срокове, съобразно с чл. 168, ал. 7 от ЗУТ. При проявяване на 

дефекти по време на гаранционния период Консултантът трябва да осигури 

съответните експерти за извършване на оглед съвместно със Строителя и 

Възложителя и да препоръча съответните корективни действия и срокове за 

отстраняване на дефектите. 

24) Консултантът е длъжен да осъществява инспекция на обекта след издаване 

Разрешение за ползване, поне два пъти годишно – на 6 месеца. 

25) Консултантът е длъжен да осигури присъствие на свои представители при поискване 

във връзка с извършвани проверки от други институции или инстанции. 

 

Изброените задължения по-горе не следва да се считат за ограничаващи. Предмет на 

поръчката са и всички други дейности, изисквани от закона, технологичните правила и 

нормативи или необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол по 

изпълняваните строителни работи. 
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В изпълнение на своите задължения Изпълнителят носи отговорност за: 

- законосъобразно започване на строежа; 

- за пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 

- за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; 

- за спазване на изискванията за ЗБУТ в строителството – в тази връзка – определяне на 

правоспособно физическо лице от състава за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за 

етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от Наредба №2; КБЗ да 

изпълнява лично всички функции предвидени в Наредба № 2; 

- за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 

- за годността на строежа за въвеждане в експлоатация; 

- за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания; 

- за оценка на енергийната ефективност; 

- 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; 

- за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на регионалната 

дирекция за национален строителен надзор в 3 – дневен срок от установяване на 

нарушението; 

- 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 

нормативни и одобрени проекти; 

- Обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, през 

което се изпълняват строително монтажните работи 

 

Забележка: Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или 

предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-

стойностните сметки за осъществяваните СМР, като в тези случаи задължително се 

съблюдават ограниченията и условията, регламентирани в Административния договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА 

Обща информация: 

Съобразно всички нормативни разпоредби на Наредба 7 от 24.08.2004г. за изискванията, на 

които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на 

отпадъци, както и отстояния за съоръжението до чувствителни зони, отстояние от болнични 

заведения, защитени територии, Натура 2000, наличие или не на изградена инфраструктура, 

отстояние от водоизточници, категория на земята и др., за бъдещата площадка за 

компостираща инсталация е определен терен в ПИ № 158033, с площ 10 009 м2, местност 

„Дивовец”, землище с. Михилци, ЕКТТЕ 48564, Община Хисаря, Област Пловдив. 

Издадена е преценка за необходимостта от ОВОС с №ПВ-170-ПР/2017 г. относно проектното 

предложение. Решението е да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда 

за инвестиционното предложение: „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации 

за разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци“, поради липсата на 

вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 
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популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. Решението не е 

обжалвано и е влязло в сила към 12.03.2018 год. 

3.1. Категория на обекта 
Обектът е четвърта група съгласно Правилник за реда за вписване и водене на централния 

професионален регистър на строителя от 2013 г. 

Съгласно чл. 137, ал.1, т.2г от ЗУТ – обектът е II-ра категория. 

3.2. Инженерно- геоложки и хидрогеоложки условия 
Инженерногеоложките и хидрогеоложките условия на проучваната площадка могат да бъдат 

систематизирани по следния начин: 

1. Проучваната площадка се намира на около 2 километра западно от с. Михилци на 

територията на общински имот 158033. Теренът е сравнително равнинен, с лек наклон на 

изок-югоизток, без техногенно въздействие. 

2. Геоложкия строеж включва: Почвен слой - пласт 1; Пясък с чакъл в зони до чакълест 

пясък и чакъли с песъчлив запълнител, светлокафяви (грус) – пласт 2; Гранит, умерено 

изветрял – пласт  

3. Необходимите за проектирането физикомеханични показатели на поделените 

инженерногеоложки разновидности са следните: 

3.1. В проучвания участък не са установени подземни води. Теренът е с лек наклон и масива 

е добре дрениран. При водообилни сезони в делувиално-елувиалните отложения се формират 

подземни води с временен характер, които се дренират бързо по склона. 

3.2. В района на площадката няма развити неблагоприятни физикогеоложки явления и 

процеси. 

3.3. Съгласно националното приложение към Еврокод 8 (БДС EN1988-5:2005/NA:2012), 

прогнозната сеизмична интензивност за 475-годишен период на територията на проучваната 

площадка се характеризира среферентно сеизмично ускорение 0,11g, а земната основа се 

отнася към Група почви А. 

ВЪЗ ОСНОВА НА КОНКРЕТНИТЕ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ, ХИДРОГЕОЛОЖКИ И 

ГЕОТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ МОГАТ ДА СЕ НАПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО: 

- Почвеният слой (пласт 1) не е подходящ като земна основа за директно фундиране. При 

строителство се препоръчва да се изземе. 

- Всички останали инженерногеоложки разновидности поделени в геоложкия разрез са годни 

като земна основа за фундиране. 

-  Изкопите за фундиране в зоната на изветрителната зона се изпълняват при наклон 1:1. В 

скалната част от разреза (умерено изветрялите гранити) 8:1. 

-  Бетонните работи за фундиране да се извършват непосредствено след направа на изкопите. 

-  Подходящо е проекта за фундиране да се съгласува с проектанта по част геология, а 

земната основа да се приеме от инженер геолог. 

3.3. Геодезически проучвания 

Геодезическа снимка 

За извършването на геодезическите измервания е направен цялостен оглед, подробно 

проучване и оценка на съществуващото състояние на обекта и изградената геодезическа 

мрежа. За преките измервания е използван двучестотен GPS приемник - Trimble R-4. 

Измерванията са направени в режим на RTK, като е използвана референтна GNSS станция на 

фирма „Геонет“. За трансформирането на получените резултати от географски координати 
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(координатна система WGS84) в координатна система 1970г. е направена трансформация, 

посредством програмния продукт BGSTrans. 

Математическата обработка е извършена с програмния продукт  Trimble Business Center. 

Създаден е цифров модел на геодезическата снимка в координатна система 1970 г. и 

Балтийска височинна система с височина на теренното сечение 1 м. 

Геодезическата снимка е графически представена в М 1:500. 

3.4. Ситуационно решение 

За изграждането на съоръжението за компостиране е предвиден терен с обща квадратура                

10 009 m2 – като площадката за компостиране няма да бъде изградена на цялата площ от 

предвидения терен. 

Теренът е избран, тъй като осигурява достатъчен резерв от допълнително пространство за 

съхранение в случай на сезонни колебания в количествата на образуваните и доставени 

зелени отпадъци, както и предоставя възможност за разширяване в бъдеще в случай на 

нужда. За различните зони на съоръжението са планирани следните детайли:  

 Битовка  

 Кантар  

 Площадка за допълнително зреене и складиране на готов компост /покрита/  

/сулфатоустойчив бетон/  

 Площадка за съхранение на механизация /покрита площадка/ /сулфатоустойчив бетон/  

 Площадка за дробене и пресяване /открита//сулфатоустойчив бетон/  

 Басейн за инфилтрат  

 Площадка за основно компостиране 2 бр. клетки /открита/ /сулфатоустойчив бетон/  

 Площадка за складиране на зелени отпадъци /открита/ /сулфатоустойчив бетон/  

 Паркинг за леки коли 

 Ограда на имота 

 Ограда около басейн за инфилтрат 

 Зелени площи около и в имота 

 Зелени площи около басейн за инфилтрат 

 Вътрешно- площадкови пътища /асфалт/ 

Вертикална планировка 

Проекта за вертикално планиране е изработен на база цифров модел на геодезическата 

снимка и ситуацията на проекта. Използван е графо - аналитичен метод при проектиране във 

вертикално отношение с проектни хоризонтали и коти. Начина на отводняването на 

повърхностните води е гравитачен.  

 

3.5. Инфраструктурни условия на площадката 

Водопровод 

Предвидено е изграждане на трасе за довеждащ водопровод, което да започне от 

новоизградена шахта на съществуващ водопровод Ф300, да премине през землището на с. 

Михилци и да се включи в северната страна на имот 158033. 

Проектното трасе за довеждащ водопровод започва от местоположението на предвидена за 

изграждане шахта в ПИ 304.9 предвиден за Полски път, общинска публична собственост, 

продължава на север по протежение на същия имот, навлиза в ПИ 304.8 – Полски път, 

Общинска публична собственост, продължава на север до достигането на границата на ПИ 

158. 
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Дължината на проектното трасе е 652,50 м. Засегнатата територия е 783 м2, изцяло попада в 

землището на с. Михилци. 

Проектното трасе не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл.5 от 

Закона за защитените територии и защитени зони от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на 

ЗБР. Проектът не подлежи на регламентираните с глава 6 от закона процедури по ОВОС и 

ЕО. 

Има становище от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД от 28.03.2018 г. за техническа 

възможност за захранване на имота с вода чрез реализиране на уличен водопровод PE-HD, 

който да се захрани от магистрален водопровод Ет. Ф300 при шахта отток, северно от път III-

642/Хисаря- Михилци. Поради невъзможност за осигуряване на непрекъснато 

водоснабдяване за противопожарни нужди необходимо да се предвиди резервоар за 

противопожарни нужди.  

Канализация 

Централна канализационна система в района няма изградена. 

Битово-отпадъчните води е предвидено да се заустват посредством вътрешноплощадкова 

канализация и канализационен клон в локална водоплътна изгребна яма/ тип биоконтейнер/. 

Съоръжението ще се почиства периодично със специализирана кола-машина като утайките 

следва да се транспортират до най-близката Пречиствателна станция за отпадъчни води за 

пречистване. За дъждовните води се предвижда изграждане на резервоар. 

Електрозахранване 

Предвидено е изграждане на трасе за довеждащ кабел 20 kV, тип NA2XS2Y, което да 

започне от новоизграден стълб, да премине през землището на с. Михилци и да се включи в 

нов трафопост, предвиден в имот 158033. 

Проектното трасе за довеждащ кабел започва от местоположението на предвиден за 

изграждане стълб в ПИ 0.260 предвиден за пасища, Общинска публична собственост, 

продължава на север по протежение на същия имот, навлиза в ПИ 304.8 – Полски път, 

Общинска публична собственост, продължава на север до достигането на границата на ПИ 

158033 в района на предвидения за изграждане трафопост. 

Дължината на проектното трасе е 395 м. Засегнатата територия е 789 м2, изцяло попадаща в 

землището на с. Михилци. 

Проектното трасе не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл.5 от 

Закона за защитените територии и защитени зони от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на 

ЗБР. Проектът не подлежи на регламентираните с глава 6 от закона процедури по ОВОС и 

ЕО. 

Има издадено становище № 4297282 за присъединяване към електроразпределителната 

мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД. 

Път за достъп 

Достъпът до Площадка за компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими 

отпадъци преминава през третокласен път III-642, през общински имоти 001288-полски път, 

землище гр. Хисаря и 304008 – полски път, землище на с. Михилци, Община Хисаря. 

 

4. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 
В Прединвестиционното проучване (ПИП) за обекта са залегнали задължителни технически, 

технологични, функционални и планово-композиционни решения: 

Компостираща инсталация 
Планираното съоръжение представлява компостиране в покрити редове на открита площадка 
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с контролирана аеробна компостираща система. Основната цел е опазване на околната среда 

посредством производството на висококачествен компост, чрез компостиране на разделно 

събрани зелени и дървесни отпадъци на територията на Общинa Хисаря. Технологията е 

разработена в съответствие с Инструкциите за определяне на националните технически 

изисквания към съоръженията за третиране на биоотпадъците (компостиране), утвърдени със 

заповед на министъра, съгласно чл. 18, т. 1 от Наредбата за третиране на биоотпадъците, 

съответно и на насоките за кандидатстване  по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна 

програма „Околна среда 2014 – 2020“. 

В резултат на приложената технология, след извършена външна оценка на качеството на 

компоста, за съответствие с всички критерии за качество, регламентирани в Наредбата за 

третиране на биоотпадъците, произведеният компост ще е достигнал статут на продукт, 

който да може да бъде пуснат свободно на пазара в Република България или да бъде 

използван от общината за собствени цели. 

 

Стъпки и фази на производствения процес 

Процесът на компостиране включва следните основни оперативни стъпки: 

 приемане и контрол на свежите входящи материали (биоотпадъци); 

 временно съхранение на входящи материали (биоотпадъци); 

 раздробяване на обемистите отпадъци от паркове и градини и смесването им с 

биоотпадъците; 

 изграждане на редове (купове) на открито с принудителна аерация;  

 протичане на интензивна фаза  с принудителна аерация; 

 мониторинг и документиране на процеса на компостиране;  

 контрол на системата за принудително аериране, чрез мобилен софтуер; 

 пресяване на зрелия компост преди преместването му на площадката за доузряване; 

 допълнително зреене на компоста;  

 третиране и складиране на остатъчния материал - непреминалите през ситото фракции; 

 хигиенизиране на площадката в съответствие с действащото законадателство на 

територията на Република България; 

 складиране на готовия продукт преди употреба или маркетинг съгласно изготвен план за 

използването му. 

Описание на отделните зони от технологичния процес на инсталацията за 

компостиране на зелени отпадъци 

 Доставяне на входящите материали  

Необходим е портален кантар на съоръжението за компостиране. Входящите зелени 

отпадъци ще бъдат претегляни на монтирания на входа кантар. 

 Данни за теглото  

Тегленето на отпадъците е предвидено да се извършва от оператор на входа на 

компостиращата инсталация. Информацията относно теглото ще се подава автоматично от 

софтуерната система за управление.  

Протокол от електронната система за регистрация ще може да бъде изпратен по 

електронната поща на община Хисаря. 

 Приемане и контрол на отпадъците 

След първоначалната проверка, зелените отпадъците ще бъдат изпращани на инсталацията за 

компостиране. 

След това, оператора на инсталацията за компостиране ще извършва двойна проверка и в 
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случай, че той отчете неприемливо замърсяване, то той ще може да изпрати отпадъците на 

депото. (Ще натовари материала обратно на сметосъбиращото превозното средство / 

камиона, който доставя отпадъците). 

При повече от 10% примеси от теглото на зелени отпадъците, те ще бъдат изпращани на 

депото. Това е в съответствие с Наредбата за разделносъбиране  на биоотпадъци и третиране 

на биоразградими отпадъци. 

 Временно съхранение на суровини 

По предварителна обработка и съхранение се различават влажни (прясно окосена трева) и 

сухи входящи материали (клони и храсти). Влажните зелени отпадъци ще се съхраняват без 

смесване на площадката за биоразградими отпадъци, за не повече от седмица. За това време 

трябва да се смесят с обемистите материали (раздробени дървесни градински отпадъци) в 

зоната за доставка на влажни входящи материали. Така може да се транспортират в зоната за 

интензивно разграждане и да се приготвят купове компост или да се смесят с раздробените 

материали с помощта на телескопичния товарач. 

Въз основа на опита, делът на примесите (пластмасови опаковки, метал, стъкло) може да 

бъде между 5 и 10 % в началния етап на въвеждане на системата за разделно събиране на 

зелени отпадъци в Община Хисаря. Когато населението започне да разбира и прилага новата 

система за разделно събиране на зелени отпадъци, при постоянна външна подкрепа и 

мотивация, примесите могат да достигнат нива от около 1 до 2 %. Във всеки случай, най-

едрите примеси ще бъдат отделяни ръчно с вила и събирани в контейнер за отпадъци след 

разтоварване и при смесване на входящите материали за компостиране. 

 Предварителна обработка 

Зеленият и дървесен отпадък се транспортира и разтоварва до площадка за съхранение. 

Зелените и дървесни отпадъци ще представляват 100 % от общото количество отпадък за 

компостиране. След постигането на оптимална влажност при хомогенизирането, суровината 

се зарежда като компостираща призма с телескопичен товарач. 

Възможните добавъчни материали с тяхното съотношение C/N са представени в следната 

таблица: 

 

 

ОРГАНИЧЕН МАТЕРИАЛ  C/N 

ЛИСТА  35-85 

ХВОЙНОВА ДЪРВЕСИНА  150 

ТОПОЛОВА ДЪРВЕСИНА 80 

ДЪРВЕНИ ТРИЦИ И СТЪРГОТИНИ  150 

ХАРТИЯ  100 

ОТПАДЪЦИ ОТ КАСТРЕНЕ  30 

ОТПАДЪЦИ ОТ КОСЕНЕ  20 

 

 Изграждане на призмите 

Призмите от суровина се изграждат с телескопичен товарач или директно от транспортната 

лента на биошредер. Материалите, които ще се обработват се натрупват върху обдухващите 

тръби, положени в зоната за компостиране. За да се предотврати запушването на тръбите и 

да се осигури незабавното обдухване на суровината, вентилационната система е винаги 

включена при изграждане на призмата.  

 Поставяне на измерващи сензори 
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След построяването на призмите от суровини, посредством сонди,  поставяме мерителни 

сензори за температура и наличие на кислород, необходими за контролиране на аерирането 

след поставяна на покриващия материал. Сондата с температурния сензор се поставя 

перпендикулярно, а сондата със сензора за измерване съдържанието на кислород – косо под  

ъгъл ~45°, така че образувалият се конденз да не влияе на измерванията на съдържанието на 

кислород. Предаването на данните се извежда на повърхността към външно контролно табло. 

 Покритие на призмите 

Построените призми с поставените сонди се покриват с геотекстилно платнище. Платнището 

се поставя ръчно или с помощта на намотаваща машина (ролка), монтирана на стената.  

Платнището се фиксира с помощта на обтягащи торби, пълни с пясък – част от системата. 

След поставяне на платнището аериращата система се включва според резултатите от 

анализа  на данните от сензорите. 

 Аериране 

Аерирането е от първостепенна важност за бързо и без мирис обработване и рециклиране на 

органични отпадъци. Използва се принудителна вентилация, която засмуква въздух от 

околното пространство и го нагнетява в завитата суровина (компостна призма) чрез 

перфорирани тръби в пода под призмата. Тръбите от полиетилен, с висока плътност, са 

устойчиви на въздействие на средата и профила, и перфорацията им се проектират 

индивидуално. Въздухът се нагнетява през отвори с конична форма. 

 Функциониране 

През четириседмичното време за узряване, обдухването функционира според 

температурните условия и съдържанието на кислород,  регистрирани от сензорите.  По време 

на компостирането не е необходим  контрол на влажността на призмите, както и 

преобръщане на материала. Поради слягането на купа по време на зреенето мембранното 

платнище трябва да се опъне отново и мерителните сонди да се вкарат по-дълбоко в 

призмите. 

 Разваляне на призмите 

Призмите се развалят след четири седмичен период на узряване. Първата стъпка е да се 

събере платнището от призмата, след това да се извадят сондите и тръбите. Гъвкавите връзки 

на тръбите се разскачат от страна на вентилаторите, след което с дърпащо въже, завързано за 

„ухо“ в края на аериращите тръби, те се изтеглят из под призмата.  Започва развалянето на 

призмите. 

 Последващо зреене 

След интензивно зреене компостът обикновено достига степен на зрялост  от 2 до 3. Затова 

се препоръчва четири седмици последващо зреене. През последващото зреене завършва 

преобразуващия процес и материалът се стабилизира. Тогава компостът може да бъде 

пресят, пакетиран или струпан  в зависимост от бъдещата употреба.   

 Последваща обработка 

След като последващото зреене завърши, компостът, който се предполага да има степен на 

зрялост 4 се разпръсва на площадката за последваща обработка. Ако влажността на готовия 

продукт е приемлива, може да започне пресяването. То разрохква компоста и едрите и 

съвсем дребни фракции могат да бъдат отделени.  

Остатъците след пресяване се връщат на площадката за предварителна обработка и се 

използват в следващия цикъл на компостиране като мая. Фината фракция се складира или 

опакова в по-малки или по-големи торби, в зависимост от качеството и предназначението и. 
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