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ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с подготовка на проектно предложение с наименование „Изграждане на 

компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за 

нуждите на РСУО - Регион Ботевград“, и кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД, по процедура за директно предоставяне „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 

третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, по оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020год.“ и във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, моля 

да представите до 17,00 часа на 26.02.2018г., индикативни оферти относно: 

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” за обект 

„Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за 

предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО регион Ботевград“ и 

изпълнение на авторски надзор по време на строителството  

Офертата на всеки участник трябва да съдържа: 

1. Име и адрес на оферента; 

2. Техническа спецификация съответстваща на тази в поканата - Приложение №1; 

3. Бланка за предоставяне на оферта - Приложение №2; 

4. Валидност на офертата; 

5. Дата на офертата. 

Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да 

бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, 

подпечатана и да бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес за 

кореспонденция или доставена лично в срок не по-късно от 17,00 часа на 26.02.2018г. 

Приложения: 

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация 

2. Приложение № 2 - Бланка за предоставяне на оферта. 

 

  

 

 

БОРИС БОРИСОВ /П/ 

Зам. кмет на Община Ботевград 

/по Заповед №ОА-2/02.01.2018г./ 
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Приложение № 1  

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ Дейност Спецификация Брой 

1 Изготвяне на 

инвестиционен 

проект във 

фаза „работен 

проект” за 

обект 

„Изграждане на 

инсталация за 

компостиране 

на зелени 

отпадъци и 

инсталация за 

предварително 

третиране на 

смесено 

събрани БО – 

РСУО регион 

Ботевград“ и 

изпълнение на 

авторски 

надзор по 

време на 

строителството 

Инвестиционният проект за инсталацията за 

компостиране и за инсталацията за предварително 

третиране на смесено събрани БО - РСУО регион 

Ботевград трябва да бъде разработен съгласно глава 

седма на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти. Работния проект трябва да е в 

степен, осигуряваща възможност за цялостно 

изпълнение на всички видове СМР и за доставка и 

монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането 

на обекта. Изготвеният инвестиционен проект ще се 

ползва като документация към обществените поръчки за 

изпълнението на строителството и за доставка на 

оборудване при условията и по реда на ЗОП. 

Инвестиционният проект трябва да е съобразен с 

допустимите за финансиране дейности по „Комбинирана 

процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци“, с 

количествата зелени и биоразградими отпадъци 

генерирани на територията на трите общини Ботевград, 

Правец и Етрополе и с площта, разположението и 

отстоянието от населените места на предвидената 

площадка за инсталацията за компостиране и на 

инсталацията за предварително третиране на БО. 

Инсталациите ще бъдат разположени на терен, публична 

общинска собственост в местността „Темуша“. 

Капацитетът на инсталацията за компостиране е 2770 

т/год. като е избран технологичен процес с аеробно 

разграждане в двустранно обслужваеми открити 

компостни купове без принудителна аерация. 

Каптацитетът на инсталацията за предварително 

третиране на смесени БО е 9 000т/год,  включваща 

сортиране и отделяне на рециклируемите фракции и 

модул за стабилизиране на подситовата фракция, с 

приблизителен капацитет 2 234 тона/год. 

Трябва да съдържа следните части: Част 

„Технологична“; Част „Архитектурна“; Част 

„Конструктивна”; Част „Електро и площадкови 

1 

mailto:obshtina@botevgrad.org


           ОБЩИНА БОТЕВГРАД 
  2140 Ботевград, пл. Освобождение №13, тел.: 0723 66608, факс: 0723 66635, е-mail: obshtina@botevgrad.org, www.botevgrad.bg 

 

комуникации“; Част „ВиК“; Част „ОВК“; Част 

„Енергийна ефективност“; Част „Геодезия“; Част 

„Озеленяване и паркоустройство“; Част „Пътна“; Част 

„Пожарна безопасност“; Част „ПБЗ“; Част „ПУСО“ и 

Част „Сметна документация”. 

Други специфични проектни части, характерни за този 

тип проектиране трябва да включват: 

• работни чертежи и детайли, по които се изпълняват 

отделните видове СМР в следните препоръчителни 

мащаби: ситуационно решение - в М 1:500 и М 1:1000; 

разпределения, разрези, фасади - в М 1:50 и М 1:100; 

детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1; други чертежи - в 

подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата 

на обекта; 

• обяснителна записка, поясняваща предлаганите 

проектни решения, 

• изчисления, обосноваващи проектните решения; 

• подробна количествена сметка; 

• спецификация на предвидените за влагане строителни 

продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с 

технически изисквания към тях в съответствие с 

действащи норми и стандарти.В инвестиционният 

проект трябва да са разработени и частите за външната 

инфраструктура – ел.захранване, захранване с 

техническа и питейна води, проектиране на канализация, 

третиране на инфилтрат, и др. 

Срокът за изготвяне на работният проект е 3 месеца от 

получаване на изходна информация и виза за 

проектиране от Възложителя.  

Изпълнителят трябва да осигури изпълнение на авторски 

надзор съгласно изискванията на чл. 162 от ЗУТ за целия 

срок на изпълнение на строителството. Индикативният 

период за изпълнение на авторския надзор е 20 месеца.  

За по-голяма яснота към настоящата пазарна 

консултация е приложен генерален план за площадката.   

 

 

 

mailto:obshtina@botevgrad.org

