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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 оценка на съответствието на инвестиционния проект, изпълнение на 

строителен надзор и въвеждане на обект „Изграждане на инсталация за компостиране на 

зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – 

РСУО регион Ботевград“  в експлоатация. 

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 

оценка на 

съответствието на 

инвестиционeн 

проект, 

изпълнение на 

строителен надзор 

и въвеждане на 

обект 

„Изграждане на 

инсталация за 

компостиране на 

зелени отпадъци и 

инсталация за 

предварително 

третиране на 

смесено събрани 

БО – РСУО 

регион Ботевград“  

в експлоатация. 

 

Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционния проект, подписан от управителя на 

фирмата консултант и от всички квалифицирани 

специалисти, извършили оценката, вкл. експерт 

„Контрол на КТ”. На базата на този доклад ще се 

издаде разрешение за строеж за обект: „Изграждане 

на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и 

предварително третиране на смесено събрани БО - 

РСУО-регион Ботевград” с три подобекта. След 

влизането в сила на разрешението за строеж трябва да 

се състави акт образец 2 и 2а за законосъобразно 

започване на строежите, с които строителството може 

да започне). По време на изпълнението на 

строително-монтажните работи, строителният надзор, 

въз основа на писмения договор с възложителя трябва 

да: 

1. Осъществява контрол относно пълнота и правилно 

съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството; 

2. Спира строежа, когато той не се изпълнява при 

условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в 

нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от 

ЗУТ; 

3. Осъществява контрол относно спазване на 

изискванията за здравословни и безопасни условия на 

труд в строителството; 

4. Следи за недопускане на увреждане на трети лица и 

имоти вследствие на строителството; 

Лицето, упражняващо строителен надзор ще 

подписва 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 актовете и протоколите, 

съставяни по време на строителството. Като част от 

изпълнението на дейността лицето, което упражнява 

строителен надзор ще трябва да изготви технически 

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 

 

паспорт на строежа. Техническият паспорт е 

документ, който включва техническите 

характеристики на елементите на строежа, свързани с 

изпълнението на съществените изисквания към 

строежите по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 на ЗУТ, инструкции 

за експлоатация, обслужване, обследване, 

поддържане и ремонт и отразява всички извършени 

строителни и монтажни работи след въвеждането на 

строежа в експлоатация. След приключване на 

строително-монтажните работи лицето, упражняващо 

строителен надзор трябва да изготви окончателен 

доклад до възложителя за обекта на интервенция. 

Същият ще послужи за свикване на приемателна 

комисия и издаване на удостоверение за ползване на 

обекта, съгласно чл.177, ал.3 от ЗУТ. 

Изпълнителят трябва да осигури изпълнение на 

строителен надзор съгласно изискванията на чл. 169 

от ЗУТ за целия срок на изпълнение на 

строителството. Индикативният период за изпълнение 

на строителния надзор е 22 месеца. 

За по-голяма яснота към настоящата пазарна 

консултация е приложен генерален план за 

площадката. 
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