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Битови отпадъци 
Договор за безвъзмездна финансова помощ М DIR5112122-C013/ 
15.01.2014гг. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ио 
оперативна програма Околна среда 2007 -2013 г." 
Европейски фонд за регионално развитие 
Закон за обгцествените поръчки 
Закон за управление на отпадъците 
Изпълнителна агенция по околна среда 
Контролно-пропускателен пункт 
Комплексно разрешително № 467-Н0/2013на Изтлнителния директор на 
ИАОС 
Кохгзионен фонд 
Механично-биологично третпране 
Наредба № I от 04.06.20J4 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри (обн.ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.) 
Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, (обн., ДВ, 
бр. 66от08.0Н.2014г.) 
Наредба М? 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за 
изграждане и експ.юатация на дена и на други съоръжения и инсталации 
.за оползотворяване и обезвреок.дане па отпадъци, (обн., ДВ, бр. 80 от 
13.09.2013 г.) 
Неопасни отпадъгш 
Организация за опо.чзотворяване на отпадъци от опаковки 
Поземлен имот 
Пречиствателна станция 
Помпена станция за чисти води 
Регионална инспекция по околната среда и водите 
Регионалната система за управ.^ение на отпадъците за общините Велико 
Търново, Горна Оряховица, Лясковег}, Елена, Златарица и Стрсок:ща, 
включваща Ю1етка № I на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за 
предварително сепариране на отпадъци и инспшлация за компостиране, 
както и асички сгради, конструкции, съоръжения, мобипно 
експлоатационно оборудване, е.1ементите на техническата 
игирраструюпура и предоставени за експлоатация на изпълнителя. За 
це.1шне на настоящата доку.шнтация, с това наименование се обозначава 
Обектът, вкиочвагц всички инсталации, които ще оперира бъдещият 
изпълнител, съгласно посоченото в КР и Техническите спецификации: 

В А Ж И О ! I 
Неразделна част от настоящите Технически спецификации е Комплексно 
разрешително М467-Ш/2013 г. на Изпълнителния директор на ИАОС. 

Всички дейности на бъдещия итълнител следва да са сьобразеии шця,ю с изисквшшята 
на посоченото Комплексно разрешитетю. 

В случай на констатирано несъответствие между настоящите Технически 
спецификации и Комплексното разрешително, следва да се има предвид посоченото в 
Комплексното разрешително. ^ 

За краткост в настоящата документация Комплексното разрешително, с всички 
негови изменения, се цитира с абревиатурата, посочена по-горе в списъка на 
ськртиепията - КР, 
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I . О б щ а и н ф о р м а ц и я 

Настоящата обществена поръчка предвижда избор на оператор за експлоатация и 
стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците - регион Велико 
Търново, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за 
предварително сепариране на отпадъци Й инсталация за компостиране (РСУО), За 
целите на настоящата докумеьггация. с това наименование се обозначава обектът, 
включващ всички съоръжения, инсталации и механизация, които щ е оперира бъдещият 
изпълнител, съгласно посоченото в КР и Техническите спецификации. Изборът на 
оператор по реда на З О П е предвиден в изпълнение на проект . .Изграждане на 
рег^юнална система за управление иа отпадъците в регион Велико Търново" по договор 
№ D1R-5112122-СО 13/15.01.2014/, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 
2007 - 2013 г.", съфинансирана от ЕФРР и К Ф на Европейската общност и се обуславя 
от конкретните изисквания на нормативната уредба (ЗУО, Наредба № 6 от 27 август 
2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация па депа и па други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци), свързани с: 

1. Приемане на отпадъци по кодове, съгласно К Р за Регионално депо за неопасни 
отпадъци за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, 
Златарица и Стражица ". 

2. Предварително третиране чрез сепариране ка отпадъци, съгласно КР -
сепариране на неопасни отпадъци, отделяне на рециклируеми отпадъчни 
материали (стъкло, .метали, пластмаси, хартия и картон); 

3. Отделяне и изпращане за оползотворяване на модифицирано lopneo от отпадъци 

4. Опо;1зоч 'воряване чрез компостиране на зелени отпадъци в шгсталация (малки 
компосгни тунели) за компостиране на „зелени" отпадъци; 

5. Оползотворяване чрез компостира^ге па xpanHrejrHn и биор311задимн отпадъци, 
0'1"дслени в процеса на сепариране в иисталаци:» (големи компост ни тунели), 

6. Депониране па отпадъци в клетка № 1 (по в а), при спазване па сьо-лветнага 
технология от ТСХ1ПГЧССКИ проект за изграждане па „Регионален център за 
третиране на NETINACTIH отпадъци за общините Велико Търново, Горна 
Оряховица, Ляшсовец, Елена, Златарица и Стражица и на условията ио К Р j4y467-
НО/2013. 

7, Вре.менно съхраняване на опасни oтnaJ^ъuи, съгласно условията на. 
К Р № 4 6 Ш 0 / 2 0 1 3 , на компост н рециклируеми отпадъчни материали; 

8, Извършване на мониторш-п-, съобразно условията на КР, 

9, Водене па O I - H C T H O C T И докладване съгласно Наредба 1 оз' 04.06.2014 г, за j^eiia 
и обра.зци1'е; по KOHT 'o се предоставя информация за лейностш"е по отпадъците, 
както и реда за водене на публични регистри; водене на отчетност за 
количествата на рециклируемите отпадъ^ши материали, образувани на 
площадката и прсдадсшг за рсщ1клирапс, катао и за количествата на комносча; 
документиране и докла^'^нанс сьпгаспо КР. 

10, Стопа1гисване на сградите, конструкциите, инсталациите, съоръженията, 
елементите па техническата инфраструктура и мобилното експлоатационно 
оборудване, по начин, който гарантира техническата им изправи ос г, съобразно 



„Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Велико Търново за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, 

Елена, Златарица и Стражица, включваща Клетка М I на Депо за неопасни отпадъци, инсталация 
за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране" 

предвидения за тях режим на работа, безопасното им функциониране, както и 
опазване на здравето и безопасността на работещите в Р С У О ; 

11. Заплащане на консумираната електроенергия на Р С У О , таксата за водоползване, 
горива и други консумативи и материали, обезпечаващи функционирането на 
РСУО. 

12. Извършване на строително-монтажни дейности, осигуряващи безпроблемната 
експлоатация на клетка № 1 (нова); 

13. Охрана на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения, елементи на 
техническата инфраструктура и мобилно експлоатационно оборудване, 
включени в РСУО, в т.ч. денонощно физическо наблюдение и постоянна 
телефонна връзка за известяване за евентуални пожари или други инциденти в 
района на Р С У О . 

14. Изпълняване на други дейности и мерки, обезпечаващи нормалната 
експлоатация и стопанисване на обекта, подробно описани в Техническата 
спецификация и КР. 

Местоположение 
Площадката за изграждане на обекта се намира в землището на с. Шереметя , общ. 
Велико Търново върху Площадка № 5, включваща терени, съседни на съществуващо 
депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново. 

Подходът е от съществуващ път, свързващ селата Шереметя и Драгижево, по 
новопроектирана отсечка с дължина от около 150 м. 
Достъпът до площадката ще се осъп1,ествява по новопроектирана отсечка на 
съществуващ път, свързвагц селата ТПереметя и Дратижево., Проектирана е вътрешна 
ггьтна мрежа ( асфалтов лът) , която свързва входния портал с отделните сгради и 
сьоръжения - Инсталацията за сепариране, Инсталацията за компостирнс, клсткитепа 
депото - и осъществява връзката между тях. От северната страна на парцела сс намира 
сьществуващото сметище. 

L 1 . Собственост на обекта и организационна структура 
Изграждането па обекта е финансирано по Операз-ивна програма „Околна среда 2007 -
2013Г.", приоритетна ос 2 в рамките на Д Б Ф П № DIR -5112122-
С013/15.01.2014/15.01.2014 г 

Собственик на Р С У О е Община Велико Търново. Партньори по проекта за изграждане 
па регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, който се 
изпълнява в момента по ОП „Околна среда 2007-2014 г.", са общините Горна 
Оряховица, Лясковец, Елена, Здагарица и Стражица. Обпщните ще ползват и31раденат 'а 
инфрасзруктура на Р С У О и доставеното към нея мобилно експлоатационно 
оборудване, с цел осигуряване на съвременна и екологосъобразна система за 
управление на отпадъците на регионален принцип. 

LL Административни единици, население, прогнозни количества 
отпадъци 
РСУО ще обслужва общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, 
Златарица и Стражица, с обща численост па населението 174 898 жители. 

В Таблица №1 е нредсзавена прогноза за морфологичния състав на отпадъците за 
периода 2015-2020 г. 
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Таблица 1 Прогноза за морфологичния състав па отпадъците в регион Велика Търново за периода 2015¬ 
2020 г. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо образувани 
отпадъци, тона/г од 

53 093 53 213 53 283 53 298 53 289 53 242 

Хранителни 15 442 15 537 15 610 15 660 15 699 15 720 

Хартия 3 657 3 738 3 814 3 882 3 947 4 006 

Картон 2 775 2 830 2 881 2 927 2 971 3 011 

Пластмаса 6 2 1 1 6 2 1 6 6 2 1 4 6 206 6 195 6 180 

Тексгил 1 474 1 4 6 6 1 4 5 8 1 451 1 443 1 435 

Г у м а 510 507 504 501 499 496 

Кожа 510 507 504 501 499 496 

Зелени 

отпадъци 
9 9 1 3 9 910 9 889 9 855 9 813 9 763 

Д ь р в о 1 247 1 239 1 2 3 1 1 223 1 215 1 207 

Стъкло 3 376 3 360 3 345 3 329 3 314 3 299 

Метали 1 021 1 015 1 010 1 004 998 993 

Инертни 01 падъци 6 5 1 9 6 470 6 422 6 374 6 326 6 279 

Опасни отпадъци 437 418 401 385 370 357 

Съгласно масовия баланс (морфологичен състав па отпадъците), е прогнозирано общо 
количесгво на отпадъците за регион Велико Търново към 2015 г. (пуска на 
съоръжението) 53093 т. /година. Видовете отпадъци, съставящи това общо количество, 
са дадени в следващата таблица. 
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П. ТЕХНОЛОГИЧНО и ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА 
РСУО 

ILL Описание на РСУО 
Проектът за изгранодане на регионална система за управление на отпадъци в регион 
Велико Търново включва следните 6 общини: общините Велико Търново, Горна 
Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица 

За правилното функциониране на депото са предвидени- Инсталация за механично -
биологично третиране (МБТ), съставена от инсталация за сепариране на входящите 
смесено събрани битови отпадъци и инсталация за компостиране на биоразградимите 
отпадъци, отделени от общия поток битови отпадъци и разделно събрани зелени 
отпадъци, и определени спомагателни съоръжения, необходими за ефективната 
експлоатация на системата - електронна везна за входящи отпадъци и изходящи 
продукти; биофилтър за пречистване на изходящите газове от инсталациите, ремонтна 
работилница и мивка за камиони, съоръжение за измиване на гумите на камионите. 

Основните структури, които се поместват на площадката за изграждане на обекта, са: 

А) Депо за неопасни отпадъци, клетка 1-ва и бъдещи клетки 2 и 3; 

Б) Инсталация за механично-биологично третиране (МБТ), в т. ч. инсталация за 
сепариране и инсталация за компостиране 

С) Площадкова инфраструктура включваща: 

Контролно - нропускватеден пункт 

- Електронна везна с помещение към нея 

- Административно - битова сграда 

- Площадка за в:^емане на проби 

- Сграда за ccnapnpairc 

- Навес за входящи отпадъци 

- Навес за балир преса 

- Склад бали 

- Склад за гориво от отпадъци /RDF/ 

- Сграда за компостиране 

- Площадка .за .зреене на комиост 

- Скдад за готов компост 

- Склад за компактираща техника 

- Ьиофилтьр 

- Склад за опасни отпадъци 

- Технологична сграда 

- Факел био1аз 
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- ПСОВ ..ИречистБателна станция за отпадни води/ 

- Работилница и мивка за камиони 

- Съоръжение за измиване на гуми 

- Резервоар за вода за питейни и противопожарни нужди 

- Резервоар за пречистена вода 

- Резервоар за утайка 

- Воден резервоар 150 мЗ 

- Ретензионеп резервоар бООмЗ 

-кле 

Местоположение на клетките. Регионалната система за управление на отпадъците 
включва депо з а неопасни отпадъци, от което първоначално е изградена само първа 
клетка, разположена в югоизточната част на и.мота, инсталация за механично-
биологично третиране, състояща се от 1шсталация за сепариране на постъпвапщте 
отпадъци и инсталация за третиране на биологично разградимите сепарирани отпадъци 
и разделно събраните зелени такива, пречиствателна станция за отпадни води и други 
спомагатсчии съоръжения , обслужващи сгради. 

Функционалното зониране е следствие от технологичната поатедовате.чност на 
производствените процеси. Разпо.ложението на зоните е решено с цел от:и.\пгзирането 
на производствения процес и \гахсималното оползотворяване на територията на 
площадката за третиране на отпадъци. Гр>д1ирапето на сградите и съоръженията в 
отделните зони и разположението на самите зохш е направено след анализ на 
материалните, енергийни и транспортни потоци с цел следване на производствения 
процес и допускане на външни лица само до местата, където това е наложително. 

Непосредствено до входа в северната част на площадката са разположени контролно -
пропусквателният пункт, електронната везна и площадката за вземане на проби от 
постъпвапщте отпадъци. В най-високата, северозападна част на парцела е разположен 
резервоар за питейни и противопожарни нужди. Непосредствено след контролно-
пропусквателния пункт се ситуира площадка, на която е разположена 
административно-битова сграда. На около 150м след нея се разполага втора такава, на 
която са ситуирани работилница и мивка за камиони. 

Непосредствено под тази площадка се разполага трета такава, на която се ситуира 
сградата с инсталацията за сепариране на постъпващите отпадъците със складова площ 
за рециклируеми материали с прилежапщте й постройки - склад за RDF и биофилтър. 
На същата площадка са ситуирани трафопост и дизел генератор. Инсталацията за 
сепариране е свързана с инсталацията за компостиране посредством транспортна лента. 
Инсталацията за компостиране е разположена на отделна площадка. Сградите на 
инсталацията за ко.\шостиране следват те.кнологичната последователност на процеса -
една за ферментация на компоста и втора - за узряване и рафшгирапе на компоста с 
прилежащи складови площи за съхранението му, 

Сшуационното решение предвижда изгразкдането на обшо три клетки на депото за 
неопасни отпадъци към южната и източната граница на и>юта. Първоначално е 
изградена най-ниско разположената клетка № 1 , в югоизточната част на площадката. 
Спомагателните сгради на системата - ретензионеп резервоар за събиране на 
инфилтрат/ 2 броя съединени в план/, и пречиствателната станция за инфилтрат са в 
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технологична близост една до друга, разположени в най-ниската част на парцела, на 
площадка. Факелът за изгаряне на биогаз, отделян от клетките на депото, е ситуиран на 
разстояние, по-голямо от 50м от всички сгради, в съответствие с нормативните 
изисквания / за целите на проекта е предвидено разположението му, а доставката се 
предвижда на по-следващ етап от развитието на системата/. 

Регионалната система се обслужва от вътрешен асфалтов двулентов път, който 
удовлетворява изискванията и на противопожарните норми за експлоатация и достига 
до навеса за компактираща техника на депото. От там до пречиствателната станция 
води еднолентов асфалтов път. Около клетките на депото е предвиден макадамов път за 
движение на верижната техника. Радиусите на всички хоризонтални и вертикални 
криви на вътрешиоплощадковите пътища са съобразени с типа на превозните средства 
и скоростта на движение . Надлъжният наклон на пътя достига максимум 9%. 

Плотцадките на инсталацията за сепариране на постъпващите отпадъци и на 
инсталацията за компостиране са бетонова настилка, а на административно-битовата 
сграда и на пречиствателната станция са с асфалтова. 

За регионалната система е предвиден паркинг за 30 автомобила в зоната на 
административната сграда. 

Сградите в системата се разделят според функционалното им предназначение на: 

> Производствени сгради - сграда на инсталацията за сепариране на постъпващите 
отпадъци, сгради на инсталацията за компостиране и складиране на произведения 
компост, навес за складиране на рециклируеми материали и RDF; 

> Обслужващи сгради - административно-битова сграда, работилница и мивка за 
камиони, контролно-пропусквателен пункт; 

> Спомагателни сгради - резервоар за питейно-битови и противопожарни нужди, 
пречиствателно съоръжение за пречистване на отпадъчни води, ретензионин 
резервоар за събиране на инфилтрат. 

Всички сгради са едноетажни. Размерите им са определени в съответствие с 
нормативната уредба и технологичните изисквания за съответните инсталации. 
Резервоарът за питейно-битови и противопожарни нужди е изцяло вкопан, а 
резервоарът за събиране на инфилтрат и пречиствателната станция за отпадъчни води -
полувкопани. 

В рамките на площадката са предвидени всички инженерни мрежи, необходими за 
правилното функциониране на РСУО. 

При разработеното ситуационно решение е постигнат следният баланс на територият-а: 

ТаблицаМ2 - Баланс на територията 

Е л е м е н т и на територията Кв.м % 

Клетки на депото за неопасни отпадъци 72 678,05 43,91 

От които Клетка 1 21 707,78 13,12 

Застройка 

- застроена квадратура 17 202,95 10,39 

- разгъната квадратура 17 202,95 10,39 

10 
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Озеленяване 48 664,13 29,40 

Пътища, площадки и паркинги i 26 959,56 16,29 

Обща квадратура 165 504,69 100,00 

Фигура I Генерален план на площадката 

TL2. Регионално депо за неопасни отпадъци 
Капани1~е'1ът на клетките за депониране е изчислен въз основа на Масовия баланс и е 
представен в Таблица 1. Уплътнените отпадъци се приемат за равни на 0,8 т/м-\ като са 
отчетени необходимите количества материали за запръстяване в размер иа 10%, 
Необходимият обем на депото зависи от масата на депонираните отпадъци, в т,ч. от: а) 
остатътаи фракции от процесите на сепариране на постъпващите отпадъци и па 
компостиране, б) стабилизирана материя (компост), в) отпадъци, образувани при 
сепарирането на разделно събраните отпадъци от опаковки от организациите по 
оползотворяване и i) утайки. За определяне на сксплоатациошшя капацитет (по;(езния 
живот) на депото е прието, че произведеният ниско качествен комиост през 2015 и 
2016г. щс бъде използван 99,98% за рекулзивацияза на старите депа в Регион Велико 
Търново, а пред следващите години - 65% от произведеният нискокачествен 
компост ще бъде използва за рекултивация на нарушени терени (стари кариери в 
сШереметл и др.). 

Останалите 35 % от произведения нискокачествен компост щс сс депонира, като ще ' 
бъде смесван с 'шста почва и ща се използва като материал за запръстяване па, 
депонираните отпадъци в клегкит-е. 

11 
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Таблица 3 Капацитет на клетки 1-3 на депото за неопасни отпадъци 

Клетка № 

Средно ежегодно 
количество 
депонирани 
отпадъци, 1 

Нетен капацитет, Полезен живот, 
год. 

1 (неопасни)* 

24 486 

248 739,76 9 

2 (неопасни)** 24 486 448 333,61 16 

3 (неопасни) 

24 486 

439 051,17 20 

О Б Щ О 1 136 125 45 

" Кчетате ще се avpadim в 6ъ6е<це. 

Проектният капацитет па клетка 1 е 248 739,76 т^, или 244 217,228 t, от които 63 
315,588 т земни маси за запръстяване и 180 901,64 t депонирани отпадщи, средно 20 
100,18 t/aoduiuno. 

11.2.1. Кчеткн на депото 

Изградена е един брой клетка ( № 1) за приемане на ТБО. Клетката включва следните 
снсгеми: 

IL2.1.J. Изолационна система 

Изолационната система или долния изолационен пакет е разположен по дъната на 
клетката и вътрешните откоси на дигите и има предназначение да предпази от 
замърсяване почвата и подземните води с инфилтрата от клетките. Тази изолационна, 
система е изградена от следните елементи: 

• уплътнен слой глина с коеф. на филтрация Кф<1х10-9м/з и дебелина 0,50м, 
положен върху изкопаното или насипано със заздравяващ С1юй и планирано с 
определен наклон дъно на клетките; 

• втори (покривен върху 1линения слой) изолационеп слой от изкуствена 
геомембрана от UV устойчиво фолио HDPE, с дебелина 2,0 мм и закотвено па 
детайл на короната на дигите; 

• защитен слой геотексгил, който предпазва гсомсмбраната от повреди и също 
закотвен на короната па дигите. 

Фнгуря 2 Принципна схема на изолационната система по дъното 

ПРИНиИПНл СХЬМА НА ИЗОЯАиИОННАТА СИСТЕМА ПО дьното 

- Ивои ftpQ МО HDF̂E. 2 

0.50 
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IL2.1.2. Система зауправлиние на инфилтрата 

Системата за управление на инфилтрата има за цел да събира замърсените води от 
клетките в процес на запълване или вече запълнени с отпадъци и да ги отвежда до 
локалния модул за пречистване. 

Тази система е съставена от следните елементи и съоръжения: 

II.2.1.2.}. Дренажна система за улавяне и отвеждане на инфилтрата от 
клетките 

Събирателната дренажна мрежа ще се изгради от дренажни тръби H D P E SN8, 
оразмерени за събиране и отвеждане на очакваното количество инфилтрат извън тялото 
на депото. Две трети от повърхността на тръбите щ е бъде перфорирана. Тръбите ще 
бъдат разположени в канавки за инфилтрат с дълбочина 50см с чакъл фракция 16/32. 
П о д тръбите щ е бъде изпълнено легло, а над тях - засипка от пясък фракция 0/8 mm. 
Събраният инфилтрат ще постъпва чрез събирателните шахти през отвеждащ колектор 
в пречиствателното съоръжение за отпадни води 

11.2.2.2.2. Модул за пречистване на отпадни води 

Образуваният инфилтрат ще се третира в Пречиствателно съоръжение - подробно 
описано в. Съоръжението е комплексно и представлява блоково съоръжение, два 
ретензионни басейни, с аварийна помпена станция за изтласкване на превишени 
количества инфилтрат за обратно оросяване. 

II.2.1.3. Система за събиране на газове 

Системата за събиране на биогаз започва да се изгражда в началото на експлоатацията 
на отделните клетки с полагане основите на газовите кладенци и завършва 
едновременно с техническата рекултивация на клетките. Състои се от следните 
елементи: 

II.2.1.3.1. Кладенци за събиране на газ 

Полагат се на определените по проект места на нивото на горната повърхност на 
първия слой отпадъци в клетките. Състоят се от нясъчна/баластрена подложка с 
височината на първия слой отпадък (около 2,0 м) и наредени отгоре габиони с размери 
1,0/1,0/1,0 м. Габионите се запълват с дренажен материал и се подреждат във височина, 
като изпреварват полагания слой отпадък с около 2,0-3,0м. ПясъчнатаУбаластрена 
подложка се насипва при полагане на първия слой отпадък. В двата последни габиона 
на завършващия газов кладенец се монтира перфорирана тръба от H D P E ф 3 1 5 ш т , 
която продължава над газовия дренаж като плътна H D P E тръба с Ф315мм и се затваря 
отгоре с глух фланец. М е ж д у газовия дренажен слой и слоя глина се полага покритие 
от H D P E фолио , 5=2,0мм с R=5 ,0M в обсега на газовия дренаж, което се заварява за 
вертикалната H D P E тръба. Върху покривното фолио и газовия дренажен слой се 
монтира стоманенобетонова тръба с размери D - 1 2 0 0 M M И дължина 2,0м, в която се 
осъществява връзката на газовия кладенец с газоотвеждаща тръба посредством кран. 
Газовият кладенец е защитен от нежелателно проникване в него посредством стоманен 
капак. 
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Фигура 3 Принципна схема за изграждане на газов кладенец 

ГАЗООТВВЙДАШ КЛДЛРНРИ. H i t 5 0 ДЕТАЙЛ "А" 

СТОМАНЕНА СКПБА 

IL2,2.3.2. Тръби за събиране на газ 

Полагат се лъчеобразно в газовия дренажен слой едновременно с насипването на 
последния. Предвидени са перфорирани тръби - H D P E с ф 80мм, които заустват във 
вертикалната перфорирана част на тръбата на газовия кладенец. Броят пя лъчите е 
минимум 3 на един газов кладенец. 

II.2.2.3.3. Тръби за отвеждане на газ 

Разположени са в уплътнения слой глина на рекултивационния пакет върху 
отпадъците. 

Отвеждащите тръби приемат събрания биогаз от газовите кладенци (посредсвом връзка 
- спирателен кран с вертикалната плътна H D P E тръба) и го отвеждат за изгаряне в 
инсталацията, намираща се в приемната зона. Използват се плътни H D P E тръби, като 
диаметърът им започва от ф 90мм и с нарастване на количеството газ се увеличава на ф 
125 и ф 140мм. 

Отделните клетки имат самостоятелно действащи системи отвеждащи тръби с 
индивидуален колектор, завършващ в изгарящата инсталация. 

П.2.2.3.4. Кладенци за изпускане на конденз 

Кладенците за изпускане на конденз се полагат в най-ниските точки по трасето на 
отвеждащите газ тръби. Имат една преливна тръба, която отвежда в тялото на 
отпадъците образувания в тръбите конденз и не позволява да се образуват водни тапи, 
възпрепятстващи преминаването на газ. 

11.2.2.3.5. Инсталация за изгаряне на газ 

Разположена е в стопанския двор в оградено за целта място и служи за изгаряне на 
довеждания по колекторите (тръби HDPE) биогаз от клетките. 
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Конструкцията на изгарящата инсталация и технологията на работа са описани в 
документацията на Производителя. 

11.2.2,3.6. Допълпшпелни кладенци за събиране на биогаз 

Допълнителни кладенци се изгралсдат в най-високите части на тялото на отпадъците 
при ново депо и на стари сметища, където се натрупва газ без възможност за 
отвеждане. 

За целта на определеното място на дълбочина 3,0 - 4,Ом се прави сондаж (мин. Ф 
500мм) или изкоп с багер и се монтира вертикална тръба H D P E ф 315мм. Долната част 
на тръбата с дължина 3,0м, която остава в отпадъците е перфорирана и се засипва с 
дренажен материал. Горната плътна част на тръбата с височина 2,Ом се защитава с 
конструкция, аналогична на обикновения газов кладенец-пясъчна 'чакълена подложка 
под защитно фолио H D P E , 5^2мм с R=5 ,0M , заварено за тръбата и обсадна 
стоманенобетонова тръба ср 1200мм с 6~2,0м. 

Прави се тръбна бръзка на вертикалната H D P E тръба с газоотвеждащата тръбна 
система. 

11.2,2.Система за управление на повърхностните води 

Тази система обхваща съоръжения и мерки за улавяне и отвеждане извън площадката 
на депото на чистите повърхностни води, като не допусне тяхното змърсяване. 

11.2.2,1. Външни повърхностни води и околовръстна канавка 

П о външния контур на к.летките в зоната между околовръстната дига и оградата на 
депото е изградена околовръстна канавка, която улавя и отвежда повърхностния скатов 
отток, формиран от паднали валежи. 

1Санавката има трапецовидно сечение с откоси т - 1 и се изпълнява от готови бетонови 
корита върху п я с ъ щ а подложка. 

TI.2.2.2. K'tenuiu на депото, които са, празни 

na ; IHAJ [Hre в празните клет ки ач-мосферпи в а л е ш ! формират чис1н отточни води, които 
се улавят и довеждат от дрена^книтс им системи до помпените шахти. От тях 
носредсгном [Юч-оняеми но\1ПИ през 1сраповите шахти и връзките „байпас" тези води се 
отвеждат' в околовръст'ната канавка. Останаличе кранове в крановит-е и)ахти са 
затворени. 

П,2.2.3. Зока за нрисм 

Повърхността на площадката на стопанския днор е оформена с общ наклон в посока 
към ПОВ1ГГС клетки, така чс повърхностния отток да се оттича към отвеждаща канавка, 
заустваща в околовръстната канавка. Поради малката площ на стопанския двор ис с 
• греднидспа капа]пгзация за дъждовпи води. 

Някои съоръжения като електронните кантари имат собствена система за отвеждане на 
повърхностнит'е води. 

Г1.2.2.4. Рекултивирани повърхности 

noBhpxnocT'eii отток от чисти води сс форкгара и по вече рекултивираните откоси на 
тялотх) ка де1н.г1'0- За не1"0вого улавяне и отвеждане е нре;ц1идена към системата за 
повърхностно покритие -допълнителна сисгема за отводняване, състояпщ се от: 

1. облицовани канавки по бермите; 

2- чръби за от'веждане на кодит-е шу откоса; 
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3. бетонови шахти за връзка на канавките и отвеждашите тръби. 

Повърхностният отток от рекултивираните откоси се зауства в околовръстната канавка 
около клетките. 

II.2.2.5. Дренаж за подземни води 

Разположен е под дъното на четирите клетки и има за цел да приема и понижава нивото 
на подземните води, подхранвани от филтрирали външни и вътрешни, спрямо 
контурите на площадката на депото повърхностни води. 

Подземният дренаж е изграден от система от успоредно разположени перфорирани 
PVC тръби ф 160мм, които заустват в събиратели от плътни тръби ф 315мм, 
намиранщ се по контура на клетките. Събирателите заустват в П С за ЧВ. 

Тръбите са положени в изкопна траншея с ширина на дъното 0.80м, наклон на откосите 
1:0.5 и дълбочина в границите 1.0 - 2.Ом. Същите са засипани с дренажен материал 
/чакъл фракция 20-40мм/, а траншеята е запълнена с обратна засипка от 
стабилизиращия материал. 

/7.2.5. Кладенци за мониторинг 

Използват се за контрол на нивото и качеството на подземните води в района на 
площадката на депото за отпадъци. Ог анализа на взети водни проби от кладенците за 
.чоиигоринг и със сравмениет-о на пробите се установява чистотата на подземните води 
или евентуално го им замърсяване. 

И а депото са изградени четири броя мониторингови кладенци с дълбочина до 20,0м, 

П.З. Инсталации за еепариране и компостиране 

„ Инсталация за механично-биологично третиране —-инсталация за сепариране " 

Сградата па инсталацията за сепариране на постъпващите смесени отпадъци с 
прилежащите й постройси - склад за RDF и биофилтър, е ситуирана на плоп^адка със 
средна надморска височина 325,00 м в б.лизост до входа на РСУО. В ci-радата са. 
предвидени с.медните функционални зони: приемна зона, проигшодсгвена зона, 
технически помеп;ения, битови помещения и складова шкнц за рециклируеми 
материали. На височина 3 м над icora готов под е предвидена контролна зала с 
диспечерски пункт с възможност за пряко наблюдение на двете зони - приемна й 
производствена. Предвид н е о б х о д и м о с п а от осигуряване на големи свободни 
вътренжн пространства за ранюдожение , н о р м а ш о функциониране и обслужване на 
технологичното оборудване е предвидена метална носеща конструкция на сградата. На 
височина 2 метра от кота готов под мет'алните колони са в стоманобетонов кожух. 
Фундаментите са монолитни стоманобетонови (единични и иви'ши). Външните стена 
па височина 2 метра от кота готов под са от стоманобетон, а над тази височина се 
оформят от фасадни панели от праховобоядисана ламарина с пълнеж от полиурстан. 
Върху покривпата конструкция ще сс монтират покривни панели от праховобоядисана 
ламарина с пълнеха от полиуретап и от поликарбонат (за осигуряватю на естествено 
осветление). Вътрешнич-е преградни стени, оформящи отделните зони и помещенията в 
тях, ще бъдат изпълнени от стоманобетон и тухлена зидария със съотвегната дебелина 
(25 и 12см). Върху тях съобразно предаазначението на отделните помещения са 
предвидени съответните финицнга обработки. Подовите настилки в приемната, 
производствената и складовата зона и в техническите помещения са бетонови със 
съответните добавки и повърхностни обработки съобразно експлоатационните ус1ювия, 
а в битовите нометцения са от теракоттш плочи. В сградата са проектираня 
водопроводна, канализационна и електрически инсталации, вентилация и климатизация 
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(за помещенията, в които е необходима), система за видеонаблюдение, както и 
контролна система за мониторинг, автоматизация и управление на дейността на 
инсталацията за сепариране. Обезпрашаването и премахването на неприятните 
миризми в сградата с инсталацията за сепариране е осигурено и в двете зони - приемна 
и производствена. Системата за обезпрашаване включва ръкавни филтри, състоящи се 
от вентилационни отвори за засмукване, тръбна система от въздуховоди, филтри за 
отстраняване на прах, външен корпус, носещи подпори и други съоръжения, 
необходими за правилното функциониране на системата. За отстраняване на 
съединенията, причиняващи неприятни миризми, от въздушния поток, е предвидено 
решение с биофилтър с открита повърхност. Предвидени са също така мероприятия за 
осигуряване на противопожарна защита на сградата, включително системи за 
пожароизвестяване и автоматично пожарогасене. Инсталацията за сепариране на 
постъпващите отпадъци е свързана с площадката за компостиране. 
В производствената зона на сградата на инсталацията за сепариране е предвидена площ 
за складиране на рециклируемите отпадъци, което осигурява възможност навесът с 
площ от 800 кв.м. да се използва само за RDF. При необходимост от допълнително 
капацитет за съхранение на R D F може да се използва допълнително и част от площта 
вътре в сепариращата инсталация. 

Смесено събраните битови отпадъци постъпват в инсталация за сепариране, в което 
биоразградимите и рециклируемите фракции от отпадъците се сепарират основно чрез ' 
механичтш методи с използване на оптична технология (близка инфрачервена област -
NIR). В хода на подготовка на прединвестиционното проучване бяха обследвани 
варианти за механично третиране на смесено събраните битови отпадъци. Одобрената 
алтернатива за реализация в регион Велико Търново включва: пълна механична 
сепарация със съвременни оптични (NIR) сепаратори, заедно с цялото необходимо 
допълнително съпътстващо оборудване (транспортни ленти, генератори на въздух под 
налягане, осушители на въздуха и др.). Оптичните сепаратори с инфрачервени лъчи 
(NIR технология) идентифицират различните фракции в отпадъчния поток, 
преминаващ на транспортната лента под тях. След като се идентифицира 
предварително избрана отпадъчна фракция върху транспортната лента, въздуховоди по 
ширината на транспортната лента с въздух под налягане се използват за отстраняване 
на желаната фракция от отпадъчния поток. С използването на N1R системи в серии, е 
постижимо сепарирането на отделните фракции (PET, РР, РЕ, P V C пластмаси и др.) с 
високата чистота на продуктите (до 9 3 % - 9 8 % за пластмаси), при което значително се 
увеличава количеството и [шдобрява качеството на извлечените отпадъчни материали 
(вторични суровини за производствена дейност), което има финансово изражение чре* 
npiDCодните от тяхната реализация. 

При това техно;югично решение за процеса па сепариране се залага автоматизация и 
много по-малка човешка намеса (ръчно сортиране) при окончателното 
сепариране/отделяне от общия поток на рециклируемите отпадъци. Ръчното сорт^иране 
в това съоръжение гю-скоро ще се използва като "качествен контрол", NTR 
сепараторите, последователно свързани, разделят отпадъчните потоци на фракции с 
висока сгепен на чистота. Смесените битови отпадъци се разделят в следните пото1Ц1 
отпадъчни продукти: 

> Биоразградима фракция - Потокът на органшшата фракция, който се получава 
при разделянето й от пеоргахшчпата фракция в общия поток смесени oт•пa'^ъци в 
барабаннот '0 сито, е размер по-малко от 80 m m сс подава чрез транспортна лента, 
през сепаратор за метали, към участъка за ферментиране, узряване и рафиниране, 
до получаване на компост клас "Б". 
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> Неметална фракция - Потокът на неметалната фракция, който се получава при 
разделянето на органичната от неорганичната фракция в общия поток смесени 
отпадъци в барабанното сито, с размер между 80 мм - 300 мм, е главно смес от 
хартия, картон и пластмаса. Този поток се подава през феромагнитен сепаратор 
към балистичен сепаратор, където отново се разделя на "маломерна", „лека" и 
"тежка" фракции. "Маломерната" фракция (по-малко от 15 mm) постъпва за 
биологично третиране, докато "леката", главно пластмасови фолиа, хартия, и 
RDF, а "тежката" състояща се главно от PET, РЕ/РР и картон, след преминаване 
през оптични сепаратори, които отделят различните продукти, отпадъчните 
рециклируеми материали преминават през кабината за контрол на качеството 
(ръчно сортиране) и след това се балират, 

У Фракция ч е р н и метали - Потокът на фракция черни метали се получава от три 
отделни точки на магнитната сепарация. Рециклируемите материали, сепарирани 
от феромагнитните сепаратори, които са разположени след барабанното сито, 
подават се на пресата за метали и се балират в бали. 

> Фракция цветни метали - Потокът на фракция цветни метали се извлича 
посредством "вихровотокови" сепаратори. Отделеният поток от цветни метали се 
насочва к ъ м пресата за метали за компресирането им в бали. 

„ Инсталация за механично-биологично третиране -инсталация за компостиране " 
Биологичното третиране (компостиране) се извършва на самостоятелна площадка в 
непосредствена близост до площадката за механично третиране (сепариране). Сградите 
за компостиране са разположени на отделна площадка на средна надморска височина 
320,00 м. Те са ситуирани съобразно технологичната последователност на процеса. 
Проектното р е ш е н и е е съобразено с Решението по ОВОС - инсталацията за 
компостиране д а бъде разположена в сгради. Предвидени са сграда за ферментация на 
компоста със зона за приемане на разделно събраните зелени отпадъци и сграда за 
узряване и пречистване на компоста с обособени зона за складиране. Съобразно 
избраната технология за компостиране в сградата за ферментация на компоста са 
предвидени тунели със стоманобетонни стени върху монолитни фундаменти. Носещата 
покривна конструкция е метална. Проектирани са водопроводна, канализационна и 
електрически инсталации, вентилация, климатизация и контролна система за 
мониторинг, автоматизация и управление на дейността на инсталацията (част от 
системата за контрол на инсталацията за МБТ) , посредством които се осигурява 
съответния температурно-влажностен режим за работния процес. Сградата за узряване 
и пречистване на компоста е проектирана с метална носеща конструкция като най-
подходяща съобразно функционалното предназначение. На височина 2 метра от кота 
готов под металните колони ще са в стоманобетонов кожух. Външните стени на 
височина 2 метра от кота готов под ще са от стоманобетон, а над тази височина ще се 
оформят от фасадни панели от праховобоядисана ламарина с пълнеж от полиуретап. 
Върху покривната конструкция ще се монтират покривни панели от праховобоядисана 
ламарина с пълнеж от полиуретан и от поликарбонат (за осигуряване и на естествено 
осветление в светлата част на деноношдето). Отделните зони - за узряване, за 
пречистване и за складиране са обособени посредством стоманобетонни стени, върху 
които са предвидени съответните обработки - мазилки и латексово боядисване. 
Подовите настилки са бетонови с повърхностна обработка. Съобразно функционалното 
предназначение и технологичните изисквания са проектирани необходимите 
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инсталации - канализационни, електрически (силова и осветителна), заземителна, 
мълниезащитна, вентилационна, пожароизвестителна, система за контрол. Предвидени 
са мероприятия за осигуряване на противопожарна защита. 
За биологично третиране постъпват: органични фракции отделени в процеса на 
сепариране на смесения отпадък и разделно събрани зелени отпадъци. Двата потока 
биоразградими отпадъци се третират отделно. Разделно събрания зелен отпадък се 
раздробява (шредира) преди постъпването му в зоната за ферментация, Оттук насетне 
те>шологичната последователност на процесите е идентична и за двата потока 
органични отпадъци. Тя включва следните етапи: интензивно компостиране и 
стабилизиране, зреене и пречистване. В етапа на интензивно компостиране и 
стабилизиране на органичните отпадъци се осъществява ферментация, с която се 
постига пълна хигиенизация на компостираните материали. Ферментацията се 
извършва в бетонни тунели, снабдени със система за контролирано аериране. Преди 
отделяне в атмосферата въздухът от тунелите за компостиране се пречиства. Във фазата 
на зреене стабилизираният материал се транспортира до зоната за зреене, където се 
оформя в купове. Във фазата на пречистване се извършва отделяне на остатъчните 
финни частици (стъкло, пластмаси, инертни материали и др.) за получаване на компост" 
клас , Д " и ниско качествен компост - клас „Б". Процесът на компостиране е онагледен 
на Фигура 5 по-долу. 
Общият капацитет на съоръжението за компостиране е около 10 000 т/г. биоразградими 
отпадъци (в т.ч. 1 5 % „зелени" отпадъци). 
Максималният денонощен капацитет на инсталацията за компостиране е 89.74 
тона/денонощие, съгласно Комплексното разрешително. 
Разположението на площта за компостиране е проектирано така, че при биологичното, 
третиране д а се избегне кръстосано замърсяване на крайния продукт. 

Описание на процеса на компостиране 

Пречилен въздух за отделяне а атмосферата 

ЗАКРИТО 
«Шйктиране 

ИМЕРТШ! ОТИАДЬШ/ 
ФИЗИЧЕСГСН ЗАМЪРСНГЕГО 

IL4. Пречиствателна станция за отпадни води 

Различните потоци, формирани на площадката на регионалната система за управление 

на отпадъците се събират в канализационни колектори и се отвеждат до ретензионеп, 
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резервоар, разположен в близост до пречиствателната станция. Пречиствателната 
станция ще се захранва от потопени помни, разположени в ретензионния резервоар 
(разработен подробно в друга част на настоящия проект). Част от събралото се 
отпадъчно водно количество в ретензионния резервоар ще се използва за оросяване на 
клетката. 

> Количеството инфилтрат, постъпващ към пречиствателната станция е 
определено от технолога на депото. Съгласно изчисленията инфилтрата от 
клетките, който се очаква да постъпва към пречиствателната станция е с 
капацитет 85,00 mVd но време на дъжд. От това количество 21,60 т З / d е 
необходимото количество за оросяване на клетката, като клетката ще се оросява 
с непречистена вода (по задание на технолога на регионалната система за 
управление на отпадъците в района на Велико Търново). За пречистване към 
ПСОВ щ е постъпва количеството, което няма да бъде използвано за оросяване. 

Количество инфилтрат постъпващ към ПСОВ -63,40 m^/d. 

Качества на постъпващия инфилтрат към П С О В 

Концентрации 

- БПКя - 1800,00 mg/1 
- Х П К - 4000,00 mg/1 
- Неразтворени вещества - 400,00 mg/1 
- О б щ азот - 350,00 mg/1 
- Обн1 фосфор - 60,00 mg/1 

У Битово-фекалните отпадъчни води се формират от работниците и 

админисзрагивния персонал на депото. По данни от част ВиК, средподпенного 

битово-фскалпо водно количество постъпващо към П С О В е 1,383 m3Jd - 1,40 

jn^/d. 

Качества на постъпвапщте битово-фекаини води към ПСОВ 

Концентрации 

Б11К5 - 387,00 mg/1 
Х П К - 774,00 mg/1 
Неразтворени вещества - 452,00 mg/1 

• О б щ азот - 71,00 mg/1 
• О б щ фосфор - 12,0 mg/1 
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> Отпадъчните водни количества, постъпващи от измиване на помещенията са 

изчислени подробно в част ВиК. Отпадъчните количества, постъпващи в 

пречиствателната станция от измиване са: 

*^ Помещение за Сепариране - 3,60 m^/d; 

*^ Помещение за Компостиране - 7 ,20 m"*/d; 
^ Навес за готов Компост - 0,90mVd; 

Измиване на гуми - 3 , 0 0 m V d ; 

^ Работилница и автомцвка за камиони - 0 ,50 m V d ; 

^ О б щ о от измиване - 1 5 , 2 0 ra^/d 

Качества на постъпващите води към П С О В от измиване 

Кониентраиш 

- Б П К 5 - 585,00 mg/1 
- Х П К - 1335,00 mgA 
- Неразтворени вещества - 273,00 mg/1 
- О б щ азот - 150,00 mg/1 
- О б щ фосфор - 7,00 mg/1 

> Количеството конденз, образуван при преминаването на възду"ха през 

биофилтър а е изчислено в част О В К на проекта за регионалната система за 

управление на отпадъците и е равно на 0,50 ш /̂d. Това количество е условно 

чиста вода и допринася само за разреждането на отпадъчн1тге води, постъпващи 

за обработка в П С О В . 

Сумарно смесеното количество отпадъчна вода, постъпваща към П С О В е: 

> Инфилтрат - 63,40 m /̂d; 

> Битово-фекални води - 1,40 mVd; 

> От измиване на помещения - 15,20 m^/d; 

> Кондензат от биоФилтър - 0,50 m /̂d; 

> О б щ о на в х о д П С О В - 80,50 m /̂d 

Преди да постъпят в пречиствателната станция отпадъчните водни количества се 

събират в ретензионен резервоар (подробно разработен в друга част на проекта). Този 

рретензионен рзервоара служи за изравняване на постъпващите потоци по количество и 

качество на отпадъчната вода. П о този начин се гарантират постоянни параметри на 
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постъпващото отпадъчно водно количество към П С О В . Това гарантира стабилната 
работа на пречиствателната станция и улеснява експлоатацията и. 

11.5. Инфраструктура на площадката 
Работите по инфраструктурата се състоят от изграждане на общите съоръжения за 
системата - контролно-пропускателен пункт, административна сграда, кантар (везна), 
работилница и автомивка, система за мониторинг, елементите на вертикалната 
планировка и благоустройството на площадката, вкл. вътрешиоплощадковите пътища и 
паркинги, площадковите инженерни мрежи и съоръжения, външните връзки на 
площадката със съществуващите мрежи и съоръжения - елементи на техническата 
инфраструктура и т.н. 

Питейни - битови и отпадни води на площадката 

Предвидени са следните съоръжения: 

>• Резервоар и помпена станция за питейно-битови и противопожарни нужди. 

> Площадкови водопроводи за питейно-битови и противопожарни нужди. 

> Технически водопровод. 

> Площадкова канализация за битово-фекални води, 

> Площадкова канализация за технически води. 

У Площадкова канализация за дъждовни води. 

Съгласно нормативните и технологичните изисквания канализацията на площадката е 
разделна: 

> Битова канализация - за отвеждане на отпадните битови води от санитарните 
прибори на сградите до пречиствателната станция; 

> Технологична канализация - за отвеждане на отпадните технологични води от 
съоръженията за биологично третиране и инфилтрата от клетките на депото 
до пречиствателната станция; 

> Дъждовна канализация - за отвеждане на дъждовните (атмосферни) води 
заедно с пречистените до необходимата степен води извън границите на 
площадката в приемника - повърхностен воден обект. 

Предвижда се отпадните битови и технологични води да се пречистват в 
пречиствателно съоръжение, ситуирано в югоизточната част на площадката. На местата 
където отпадат нефтопродукти, трябва да се предвидят каломаслоуловители. 
Пречистените в П С О В отпадни води се предвижда да се използват за технологични 
нужди, оросяване на депото и поливни нужди. В случай, че количеството на 
пречистените води е по-голямо от необходимото такова за технологични нужди, 
оросяване и поливане , излишните води, пречистени до необходимата степен, 
позволяваща заустване във водоприемник втора категория, ще бъдат насочвани към 
дъждовната канализация, посредством която ще се оттичат заедно с дъждовните води 
към водоприемника. 

Дъждовните (атмосферните) води от площадката ще се оттичат в система от канали за 
оттичане на повърхностните води, отвеждащи оттока към водоприемника -
повърхностен воден обект втора категория. Площадковата дъждовна канализация 
трябва да се оразмери така, че да осигури отводняване на покривите на сградите и 
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съоръженията, пътищата, площадките, тротоарите и зелените площи съобразно 
съответните отточни коефициенти. 

Оразмерителните отпадни водни количества за всяка площадкова канализационна 
система трябва да се определят съгласно Нормите за проектиране на канализационни 
системи. 

На предвидената за П С О В площадка в генералния план ще се разположи комплексна 
инсталация за обезвреждане на събрания инфилтрат. Съоръжението представлява 
комплекс от филтри, помпи и технологични резервоари, които са свързани с два 
ретензионни басейни, оразмерени за 3 дневно количество инфилтрат. Приблизителен 
обем на ретензионните басейни - 500-600куб.м 

Електрозахранване на площадката 

Електрозахранването на площадката ще се осъществява от нов бетонов комплексен 
трансформаторен пост 20/0,4 kV с два трансформатора по 1000 kVA. Трансформаторният 
пост е ситуиран в непосредствена близост до сградата на инсталацията за сепариране на 
същата площадка. Осигурени са основно и резервно електрозахранване на трафопоста. 
За електрозахранването на всички подобекти на площадката се предвижда доставка и 
монтаж на Главно разпределително табло и площадкова електроразпределителна мрежа 
за електрозахранване на всички сгради и съоръжения на системата. 

За аварийно захранване на обекта се предвижда трифазен дизелгенераторен агрегат, 
присъединен към главното табло и с автоматичен старт (АВР). 

Предвидени са местни табла за захранване на всички подобекти и обслужващите сгради 
и табло за площадковото осветление. 

Предвидено е районно осветление с автоматично управлепие, както и т 1 о н 1 а д к о в а 
заземителна инсталация. 

Общи сгради и системи (1ШП. административпи, кантар и др.) 

Непосредствено до входа е разположен KOHTpoJtHO-пропусквателният пункт с 
ejreKTpoHHa везна и плонщдката за вземане на проби от постъпващите отпадъци. 
Непосредствено след контролно-пропусквагелния пункт' се ситуира площадка (на 
приблизителна надморска височина 346,50м), на която е разположена 
административно-битова сграда. В административната сграда сс оформят две 
функционални зони - зона администрация и зона битови помещения. На около 150 м 
след нея се разполага втора площадка (на приблизителна надморска височина 335,50 
м), па която са ситуирани работилница и мивка за камиони. Факелът за изгаряне па 
биогаз, отделян от клетките на депото, е ситуиран на разстояние по-голямо от 50 м от 
всички сгради. Факелът щс бъде доставен на следващ етап, поради липса на 
техн:о]гогична необходимост и липса па сметищен газ в първи стан. 

За правилното функциониране на Регионалиат-а система за управление на отпадъците, 
освен основните производствени сгради, са необходими и сгради с допълващи 
функции, както и съответната инфраструктура, а именно; 

1, Главен вход - ограда 

Orp<viara е необходима, за да сс защити обекта от преминаването па неупълномощени 
липа и живо гни. Тя трябва да се изгради по целия периметър на нлon^aдкaтa . 
Необходимо е височннага на о ф а д а г а да бъде минимум 2,00 м. На входа на плоп1аа,ката 
трябва да се изгради портал с височината на снрадата, оборудван със система за 
отваряне затваряне. 
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2. К о н т р о л н о - пропускателен пункт 

Контролно - пропускателният пункт ще бъде разположен непосредствено до входа на 
площадката. Той трябва да има работно и сервизно помещение. Работното помещение 
трябва да е оборудвано с бюро и необходимото електронно оборудване за контрол, 
претегляне и записване на данните на входящите превозни средства. 

3. Кантар (електронна везна) 

Електронната везна щ е бъде инсталирана непосредствено след главния вход. Тя трябва 
да е оборудвана с външен терминал за регистрация на данни и информация. 

4. Зона за пробовземане 

Зоната за пробовземане е ситуирана непосредствено след контролно - пропускателния 
пункт. Тя ще се използва за вземане на представителни проби, за да се установи 
съответствието на постъпващите отпадъци с критериите за приемане на отпадъци на 
депа. 

5. Административно - битова сграда 

Тази сграда ще служи на администрацията на системата, персонала и посетителите. До 
нея се предвижда паркинг за персонала и посетителите за около 30 автомобила. В 
административно-битовата сграда следва да се предвидят две функционални зони - зона 
администрация с работни помещения и зона битови помещения за обслужващия 
персонал на регионалната система. 

6. Работилница 

В тази сграда щ е се извършва техническото обслужване на транспортната техника и 
останалата експлоатационна мсхавшзадия на системата. В сградата трябва да се 
предвидят работни и складови площи. 

7. Съоръжение за измиване на гуми 

Целта па това съоръжение с да измива гумите на превозните средства от кал и 0С1 'а']ъци 
от отпадъци. Тя се намира в близост до електронната везна и трябва да сс състои от 
рампа, помпа с филтър и дюзи / водоструйка/ , които създават водни струи с подходящо 
налягане. 

8. Противопожарна сист ема 

Па обекта трябва да се изгради противопожарна система, състояща се от тръбна мрежа 
и пожарни хидранти , която да обхваща цялата територия на обекта. Необходимото 
водно количество за противопожарни нужди ще бъде осигурено посредством 
резервоар, ситуиран н непосредствена близост до входа па системата. 

9. Т р а ф о п о с т за електрозахранване и дизелгенератор за аварийно 
захранване на системата 

За осигуряване на електрозахранване па системата трябва да сс предвиди комплексен 
трансформаторен ггост. За аварийно захранване трябва да се осигури ди;^eлгeчepaтop, 
Тези сьоръжения щ е бъдат разположени в непосредствена 6JJH30C]' Д О сградата за 
сепариране па постъпващите отпадъци, на същата площа;.;ка, при спазване на 
изискуемите сервитугни отстояния, 

Вътрешнотощадкот пътища и паркинги 

Площадката се обслужва от вътрешен двулентов асфалтов път, който служи и 
удовлетворява изискванията и на противопол^арните норми за експлоатация, и дос1-ига 
до навеса за компактиращата техника. Двулснтовият път осигурява транспортна връзка 
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с площадките на административно-битовата сграда, инсталацията за сепариране на 
постъпващите отпадъци, инсталацията за компостиране и първа и втора клетка на 
депото. От там до пречиствателната станция води еднолентов асфалтов път, който 
осигурява транспортна връзка с площадките за депониране на земните маси за 
ежедневно запръстяване и последваща рекултивация на депото, трета клетка на депото 
и ПСОВ. Около клетките на депото е предвиден макадамов път за движение на 
верижната техника. Радиусите на всички хоризонтални и вертикални криви на 
вътрешноп.лощадковите пътища са съобразени с типа на превозните средства и 
скоростта на движение , като надлъжният наклон на пътя достига максимум 9%. 
Трасетата на вътрешноплощадковите пътища са избрани съобразно изискванията за 
лесен достъп до сградите и съоръженията и минимални количества изкопни и насипни 
работи. За комплекса е предвиден паркинг за 30 автомобила на обслужващия персонал 
и външните посетители в зоната на административната сграда. 

11,6. Довеждаща инфраструктура 
Довеждащата инфраструктура включва изграждане на пътна транспортна 
инфраструктура, електрозахранване, водоснабдяване, отвеждане на дъждовни и 
условно чисти отпадъчни води и съобщителна връзка, както следва: 

Външно електрозахранване - кабелни линии 

Регионалната система за управление на отпадъците ще бъде електрозахранена съгласно 
предварителното становище на електроразпределителното дружество за условията за 
присъединяване от нов комплексен трансформаторен пост 20/0,4 K V , изграден на 
площадката. Основното електрозахранване на трафопоста ще се осъществи от 
Подстанция Велико Търново - 110/20 K V чрез присъединяване към съществуващ 
електропровод 20 K V "Шереметя" по отклонението за ТП „Асфалтова база" 
посредством кабелно отклонение от СРС №5 на електропровода и монтаж на РОМЗК 
20/200. Резервното електрозахранване на трафопоста ще се осъществи от Подстанция 
Горна Оряховица - Изток - 110/20 K V чрез присъединяване към съществуващ 
електропровод 20 K V "Енчо Стайков 1" по отклонението за ТП „Военна база" 
посредством кабелно отклонение от нов СРС в оста на електропровода и монтаж на 
Р О М З К 20/200, Присъединяването на трафопоста към съществуващите електропроводи 
ще се осъществи посредством изграждане на подземни кабелни линии 20 K V . 

Повеждащ водопровод за питейно-битови и противопожарни нужди 

Водоснабдяването на Р С У О за питейно-битови и противопожарни нужди ще се осигури 
чрез изграждане на: 

> Връзка със съществуващия уличен водопрод А Ц ф80мм, съгласно писмо с изх.№ 
93/06.04.2012 г, на "ВиК Йовковци" ООД, гр.Велико Търново 

> Нов уличен водопровод от РЕ тръби ф 110 мм Q=5.0л /c , V=1.00M/C 1=0.0120 
L ~ 1 6 7 0 M , Русл.=0,6 М р а 

> Водомерна шахта за обекта с два водомера - 5м^/ч и ЗОм^^/час. 

Довеждащият водопровод ще осигури водоснабдяване на обекта с максимално водни 
количества 25м^/час и напор около 1 атм. При така посочените параметри, следва да се 
изпълнят допълнителни съоръжехшя резервоар за питейно-битови и противопожарни 
нунсди и помпена станция. 

Отвеждаш колектор за дъждовни и условно чисти отпадъчни води 
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Отвеждането и заустването на отпадъчните води от обект Регионална система за 
управление на отпадъците в землището на с.Шереметя щ е се осигури както следва: 

Изпълнение на Л П С О В / комплексно пречиствателно съоръжение / за 
технологични води в югоизточния край на контура и насочване към тази точка на 
вътрешно площадковата канализация за дъждовни води. 

> Изпълнение на о б щ отвеждащ колектор за дъждовни води и излишните 
пречистени технологични - дължина 475м с трасе в облужващ път по КВС с 
ширина 4,0 м 

> Изпълнение на заустване в повърхностен воден обект, река без име - водно тяло 
BG1YN307R027 в поречието н а р . Я н т р а 

^ Точка на заустване с координати: N 43°03'34.81" Е 025°42'43.89" 

При отвеждането се следва оптимално наклонът вътре в площадка № 5 при изпълнение 
на вътрешно площадкови технологични и дъждовни канализации. Изпълнява се 
директно заустване в течащ воден обект. 

Пътна връзка с път от съществуващата общинска мрежа 

Входът на Р С У О е позициониран на км 1+750 от съществуващия общински път IV-ти 
клас е. Шереметя - с. Драгижево. Предвиден е забавителен шлюз с ширина Зм от 
посока с. Драгижево. разширението на главния път се прави само от северната страна 
на пътя. След новообразуваното кръстовище дължината на входния участък е O K O j r a 

140м. новопроектираният път е с габарит 9,00м (6,00 м настилка и два банкета по 
1,50м). Надлъжният наклон е постоянен 7%. За напречно отводняване следва да се 
изгради тръбен водосток 0 1000 мм. 

Съобщителна връзка - кабелно захранване за пренос па иифрови данни 

Съобщителната връзка ще се изпълни чрез полагане на кабел за пренос на цифрови 
данни. Присъединяването към съществуващата мрежа и съоръжения на 
експлоатационното дружество щ е стане от най-близко разположената до площадка № 5 
точка. Кабелното трасе щ е завърши до съобщителен шкаф КРУ 10, разположен в 
площадка № 5, и е с д ъ л ж и н а около 600 м. 

IL 7. Мобилно оборудване на РСУО 
Таблица № 4 

Наименование Брой 

Камион саморазтоварващ се (самосвал) 1 

Камион с кран с кука и контейнер 1 
Багер - верижен товарач 1 
Булдозер 1 
Колесен челен товарач 2 
Мотокар виличен 2 

Самодвижеща се повдигаща платформа 1 

Компактор 1 
Контейнер за отпадъци 20 мз 10 
Контейнер за временносъхранение на 2 

опасни отпадъци 
Мобилна почистваща машина 1 
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Мобилна вакум-почистваща машина 1 

IL8. Брой работни часове и дни за календарна година за дейността на 
РСУО 
Прогаозните работни часове и дни в рамките на една календарна година са дадени в 
таблица № 5 

Производствен учасгьк Работни 
дни 

Смени Работни 
дни, 

седмич. 

Работни 
часове 

седмич. 

Работни 
часове 

годишно 

1. Клетка №1 250 1 5 40 2000 

2. Инсталация за компостиране на 
зелени отпадъци 

250 1 5 40 2000 

3. Инсталация за сепариране на 
отпадъци 

250 2 5 60 3000 

Ш. ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СТОПАНИСВАНЕ НА РСУО 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОПАЗВА 

Н А Ш ^ П Т Т Н А Т А СРЕДА 
ШЕ 

ШЛ, Обхват на работата по експлоатация на РСУО 
III. 1.1.Приемане на отпадъци в съответствие с изискванията на КР и Наредба М 6 

Задължение на Изпълнителя по обществената поръчка е да приема на територията на 
площадката отпадъци с код и наименование, с цел тяхното предварително третиране 
(сепариране) и/или биологично разграждане и/или депониране, описани в КР . 

Преди приемане на отпадъците или по време на първата доставка. Изпълнителят трябва 
да разполага с информация , предоставена от генератора/собственика на отпадъка, от 
основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с т ,1 .1 . , Раздел 1, Част I на 
Приложение № 1 от Наредба № 6, в това число: 

• информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който с е 
образуват; 

• данни за състава, свойствата на отпадъците и поведението им при излужване; 

• резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на 
критериите за приемане, установени в Наредба Хе 6 и може да бъдат приети на 
клетка № 1 (нова), Р С У О ; 

• границите на изменение на състава и свойствата за отпадъците, които се^ 
образуват редовно от един и същи процес, както и ключовите параметри, коитО; 
трябва да се изпитват при установяване на съответствието; 

• описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди 
депонирането им или посочване на причините, поради които не е необходимо, 
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• Изпълнителят да извършва приемане на отпадъците по придружаваща 
отпадъците документация , която включва: 

• данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел,, лице за контакти и др.); 

• код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от Наредба ХУ 2, 
който съответства на заверения Работен лист за класификация на отпадъка; 

• произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се 
образуват отпадъците; 

• описание на основния състав на отпадъците; 

• количество на отпадъците. 

• Изпълнителят да извършва проверка па място, която включва следното: 

• проверка на придружаващата отпадъците документация; 

• визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване, с 
оглед установяване: 

• на съответствието на отпадъка с представената документация и, 

• че отпадъците са съшите, които са обект на основното охарактеризиране и 
изпитването за установяване на съответствието; 

• вземане на представителни проби от отпадъиите и изпитване за установяване на 
съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците; 

• измерване с кантар и регистрация по електронен път на количеството на 
приеманите отпадъци; 

• отразяване в "Отчетната книга", оформена по реда на Наредба № 1, както и реда 
за водене на публични регистри; 

• незабавно уведомяване на Р И О С В за направен отказ за приемане на отпадъци, 
когато същите не могат да бъдат приети в клетка № 1 (нова), РСУО или 
отпадъците са предмет па трансграничен внос. 

За отпадъци, които не се образуват редовно от един и същ процес, Изпъ.лнителят се 
задължава за извършва приемане на същите само след предоставяне на информацията 
от основното охарактеризиране при всяка доставка на отпадъците. 

По отношение на отпадъците, приемани на площадката, трябва да изпълнява 
инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с 
условията в разрешителното , на причините за установените несъответствия и за 
предприемане н а коригиращи действия, съгласно КР. 

Ш,1.2.Инсталаиии за сепариране и компостиране 

Капацитетът на двете части на Инсталащгята за М Б Т произтича от количествата в 
горната схема и ефективния фонд работно време: 
- Прием на сепариращата инстатация - 46329 т.,/година или 178,18 т./деи . 

- Капацитет на сепариращата инсталация - 64000 т. /година или 246 т./ден 

- Прием на биоразградими отпадъци - 20846 т. /година 

- Капацитет на инсталацията за компостиране - 28000 т. /година 
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Въз основа на прогнозираното в масовия баланс със съответен коефициент на 
сигурност и загуби на работно време, Възлолштелят е приел общо количество на 
постъпващите отпадъци в обекта 64000 т/година или 23,5 т/час, 
Т. е. при проектирането па Инсталацията за М Б Т са заложени следните данни; 

- Общ капацитет на инсталацията за М Б Т ; 64000 т, битови отпадъци/година 

Храктеристика на инсталациите 

Описание на технологичния процес 

Технологическата линия за сепариране(сортиране) и преработка на биоразградимите 
отпадъци е разделена на два самостоятелни технологични потока: 

• Л и а и я А за приемане и сепариране на твърдите битови отпадъци. 

• Линия Б за преработка на биоразградимите отпадъци в компост (тор) за 
подобряване на почвената структура. 

Ш. 1.2.1 Линия А за приемане и сепариране на твърдите битови отпадъци 

Изпълнителят е д з ъ ж е н да извършва предварително третиране /сепариране/ само на 
отпадъците по кодове съгласно К Р . 

Технологичната схема на работа на инсталацията за сепариране е представена па 
фигура Ш 4. 
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Фигура 4 Технологична схема на инсталацията за сепариране 

\ 

Линия А приемане и сепариране на твьрдн битови отпадъци се състои от: 

Разговарениче отпадъци ще се прехвърлят върху приемния бункер на 
инсталацията .ча сепариране посредством челен товарач. Това е бункерът на машината 
за раздробяване па едри отпадъци - поз. № 24. При преминаването на потока отпа;.1,ъци 
през пея, едрите отпадъци се раздробяват до размер под 150 мм. След това отпадьците 
се изсипват върху наклонен лентов транспортьор поз. 1., който ги подава на барабанно 
сито 1ЮЗ. 2. с производителност 100 м \ В барабанното сито сс пресяват две фракции 
отпадъци - с размер до 80 мм - органична фракция и с размер от 80-300 мм. — 
неорганична фракция. Изборът на такъв размер па органичната фракция има следните 
предимсЕва —добра порьозност и аерация на материала при следваншчо му третиране, 
Обемис'1'ите неотсет-ц от" ситото от11а;|,ъци се връщат обратно за ново раздробяване с 
транспортьори поз. 7 и 8 към буккера на дp{)биJиcaгa. 

Дробилната машина , ситото и обслужва[ците 1и транспортьори са разположени под 
навеса. 
Органичната фракция пада върху хоризонтален лентов транспортьор поз 3, който я 
прехвърля върху наклонен лентов транспортьор поз. 4. С него тя се сс транспортира до 
сградата за компостиране / № 15 па гстшлана/, където се изсипва на куп върху пода. 
Преди това ор1 'аничната фракция преминава през магнитен сепаратор ноз. 5, монтиран 
върху транспортьора поз. 4. Там ферома1нитптите /черни/ метали се отделят от потока 
на отпадъци1 'е и се събират в мобилен комчейнер поз 5а, с който се изпращат за 
оползотворяване. 
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Втората фракция от барабанното сито - над 80 до 320 мм - неорганична , се извежда от 
него с хоризонтален лентов транспортьор поз. 6 и се преспива върхунаклонен лентов 
транспортьор поз. 9, който влиза в сградата през отвор с размери 2,20 х 1,50 м. в 
стената по ос В . Той изсипва неорганичната фракция в бункера на балистичен 
сепаратор поз. 11 . , като преди това преминава през магнитен сепаратор поз. 10. Той 
отделя феромагнитните примеси и ги пуска в мобилен контейнер поз. 10а, с който се 
изнасят. Неорганичната фракция съдържа предимно хартия, картон и пластмаса. 
Балистичният сепаратор, я разделя на две фракции - „лека" до 150 кг/м^ и "тежка" - над 
150 кг/м^. Леката фракция съдържа пластмасови фолиа, хартия, и RDF, а тежката - PET, 
РЕ/РР бутилки и картони. Двете фракции се подават с отделни наклонени 
транспортьори — поз . 12 и 12а, съответно в два оптични сепаратора поз. 13. Оптичните 
сепаратори с инфрачервени лъчи (NIR технология) работят на следния принцип: 
идентифицират различните материали в потока отпадъци, преминаващ по 
транспортьора под тях. След като се идентифицира определен предварително избран 
материал, , той се отстранява с въздух под налягане - по ширината на транспортната 
лента са монтиранивъздуховоди, и желания материал се отделя от отпадъчния поток. 
По този начин м м ж е да се постигне сепариране с висока чистота на на отделните 
материали - 85 9 8 % Отделените от оптичните сепаратори материали се събират в два 
бокса /по един на всеки оптичен сепаратор/ за РЕ фолио и за PET бутилки. След 
преминаване през оптичните сепаратори и отделяне на желаните продукти, останалия 
отпадък от неорганичната фракция се изсипва върху хоризонтален лентов транспортьор 
поз, 14 и преминава в кабината за ръчно сортиране поз. 27. Тя е затворено помещение с 
размери 18 X 6 X 2,7 м. В нея ще се организират 4 работни места - по две от двете 
страни на лентата . На тях работниците ще отделят рециклируемите материали - от 
потока на леката фракция хартия, а от потока на тежката фракция - твърда пластмаса ~ 
и ще ги пускат в определените за тях боксове /клетки/. От тези боксове материалите се 
избутват с челен товарач върху лентов транспортьор поз 23 , който ги извежда извън 
сградата през отвор с размери 3 х 3 м. в стената по ос Е и ги подава на балир пресата 
поз. 25 за балиране. Балир пресата е с производителност 8 - 1 0 т./час и оформя бали с 
размери до 1100x700 мм.. Разположена е извън сградата под Навес 2. След изхода от 
балир пресата балите се вземат с виличен кар с приспособление за захващане на бали и 
се складират в Склад бали е с площ 805, 46 м^. Настилката му е от шлайфан бетон. 
След ръчното сепариране лентовия транспортьор поз 14 излиза от кабината и 
преминава под N F E сепаратор поз. 16 , който отделя неферомагнитните метални 
включвания - предмети от алуминий, мед, цинк и ги изсипва в контейнер поз. 16а под 
транспортьора. Останалия отпадък от неорганичната фракция след NFE 
сепартораизлиза върху наклонения лентов транспортьор поз 17, който го пресипва 
върху входящата лента на оптичния сепаратор поз. 18. 
Той служи за отделяне на хлорираните пластмаси от отпадъците и подобряване на 
качеството на горимите материали, т.е. за удовлетворяване на изискванията за високо 
качество на горивото от отпадъци / RDF/ , предявявани от потребителите. Откриването 
на хлорирани пластмаси (PVC) се извършва с помощта на инфрачервени лъчи, а самото 
сепариране със сгъстен въздух. Отделените но този начин хлорирани пластмаси не 
оправдават възможността за оползотворяването им - те се събират в контейнер и се 
извозват. Останалите след отделянето им горими съставки от неорганичната фракция се 
прехвърлят върху наклонен лентов транспортьор поз. 22, който ги изнася от сградата 
през отвор с размери .1,50 х 2, 50 м в стената по ос 1 и ги прехвърля в контейнер за 
RDF. В контейнера материалите се уплътняват с устройство поз. 26 - пълнач на 
контейнери с уплътнителна глава и се пренасят с виличен кар под навеса - № 9 на 
генплапа - Склад за RDF. Това е последното отделяне на оползотворими материали от 
отпадъците. Остатъчните неоползотворими отпадъци се пресилват върху наклонен 
лентов транспортьор поз. 19, с който се извеждат от сградата през отвор в стената по ос 
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А, В края на транспортьор поз. 19 разпределителна реверсивна лента поз. 20 ги 
прехвърля в контейнер за депониране поз. 20 а. След напълване на единия контейнер 
той се подменя с празен и се транспортира с виличен кар до клетката на депото, а 
отпадъкът се насочва към втория контейнер - така се осигурява достатъчно време за 
смяна на контейнерите. 
Н а определени места в инстатацията са монтирани аварийни стоп-бутони - във връзка 
с изискванията за безопасност на труда. 
Сградата за сепариране е неотопляема - в нея по време па работатата на инсталацията 
няма постоянни работни места. Кабината за сепариране е климатизирана. До сградата е 
долепено ниско тяло с размери 24 х 5,5 м., в което са разположени битовите помещения 
за работниците с гардероби, душове и W C съгласно категорията на труда, канцелария, 
компресорно помещение . 
Сградата е снабдена с необходимите инсталации - естествено и изкуствено осветление, 
обшо обменна вентилация. . 
Подовата настилка в сградата, под навесите и на откритите площадки е от шлафан 
бетон. Оразмерява се съобразно натоварването от транспортните средства - челни 
товарачи, тежки камиони, вилични кари. Те всички са с камерни или бандажни гуми и 
теглата им в натоварено състояние са от 8t до 30t. Вземат се предвид и собствените 
тегла на основните машини . 

Контрол на емисиите на миризми и прах 
С цел да се елиминира дифузията па миризми и прах в околната среда, са предвидени 
общообменна вентилация вътре в халето и пречистване на замърсения въздух с 
биофилтър. 
Трябва да бъдат обезпечени нормативните пределно допустими параметри на 
изходящия въздух; 
- Единици за миризма (Odour iinUs) < 500 o.u. 

- Прах < lOmg/m' 

Ш. 1.2.2.Линия Б за преработка на биоразградимите отпадъци в компост (тор) за 
подобряване на почвената структура 

Биологичното третиране (компостиране) се извършва на самостоятелна площадка в 
непосредствена близост до сградата за сепариране. Инсталацията включва сграда за 
ферментация на компост с размери 35x30 м., , зона за приемане на разделно събрани 
зелени отпадъци, открита площадка за зреене на компост с размери 90 хОбО м. .и склад 
за готов компост с размери 12 х 6 м. 
Входящият .материал за компостиране се състои от фракция до 80mm, която идва от 
барабанното сито в инсталацията за механично сепариране и от разделно събран зелени 
отпадъци. Капащгтетът на ьЕнсталацията за компостиране е 28000 тонаУгодишно 
биоразградилш отпадъци. Режимът на работа е в едносменен, с продължителност на 
смяната 8 ч и ефективно работно време 7,5 ч. Прилага се т. н. "Модифициран метод за 
интензивно компостиране" , съчетаваш предимствата на закритото компостиране и 
компостирането на компостни редове с обръшанеи размесване на матерната от 
високопроизводително оборудване - комбайн компосто обръщан. 
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Фигура 5 Технологична схема на инсталация за преработка на биоразградими отпадъци 
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Ф Е Р М Е Н Т А Ц И Я 
В сградата за ферментация на компоста се поместват 4 броя тунелни компостери - 3 
броя за производство на компост клас В, изходният материал за който е органичната 
фракция от инсталацията за сепариране и един брой за производство на висок клас 
компост - клас А - от разделно събрани зелениотпадъци. . 

В зависимост от произхода им, зелени отпадъци се насочват към различни 
технологични постове - тези с малки размери - листа, трева, чисти кухненски/ -
директно в тунелните компостери; тези с големи размери /дървени материали, палети, 
клони/ - към приемната площадка пред сградата , където е разположен мобилен дизелов 
шредер / дробилна машина/ за раздробяването им. Зареждат се с челен товарач в 
бункера на дробилната машина, която ги раздробява на размер до 60 мм, по начин, 
който ги прави подходящи за компостиране - с разкъсванена фибрите им. Раздробените 
отпадъци се изсипват върху лентов транспортьор, който влиза в сградата за 
компостиране и минава пред четирите компостера. Там върху него се зареждат е 
челентоварач и отпадъците от органичната фракция, идващи от инсталацията за 
сепариране. Отпадъците се прехвърлят от лентата върху шнекове, захранващи директно 
компостерите, като се насочват към определен компостер - клас В или клас А, чрез 
подвижни прегради - клапи - на лентата. Зареждането на тунелните компостери се 
следи от оператор и чрез автоматизираната система за контрол на всеки един от 
компостерите. 

Тунелните компостери представляват стоманен цилиндър - барабан, с диаметър 3048 
шш. В средната зона на барабана на фундамент е разположен мотор редуктор, който 
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осигурява завъртането на барабана около хоризонталната му ос. Общият вид на 
компостера сдаден на Приложение 1. Отпадъците ще постъпват чрез винтов 
транспортьор - шнек, разположен по оста на барабана в предния му край, а компоста 
ще бъде разтоварван в контейнери през пшбърни отвори върху задната стена на 
барабана. В задния край на цилиндричната част радиално са монтирани отдушници, 
които се отварят под действие на гравитацията когато са в горно положение. 
Компостерът е облицован от външната страна с топлоизолация с дебелина 100 mm. На 
Приложение № 2 към проекта са показагга принципно изображение на т}Ч1елен 
компостер и начинът на зареждането му чрез лентов транспортьор. 
След постъпването на отпадъците в тунелните компостери те се затварят и започва 
процеса на ферментация с продължителност 7 дни. През това време материалът се 
разбърква чрез въртеливо движение на компостера, избрано по програма за управление 
- обикновено по 1 оборот 4 пъти дневно. Освен това се извършва аерация чрез вкарване 
на външен въздух през шнековете с помощта на вентилатор. Поддържа се и оптимална 
влажност на компостния материал чрез оросяване от ороситеш1а система. 
Късият период на ферментация - 7 дни, е следствие на комбина1;ията от директна 
форсирана вентилация, разбъркване на отпадъците с определена честота и управление 
на влажността и температурата в цели аобем на отпадъците. Система за форсирана 
аерация подава нужното количество въздух, а промяната на оборотите на обръщане 
подсигурява липсата на безкислородни зони. Чрез управляемата аерация, емисиите 
прах и водни пари по време па преобръщането се минимизират. 
При този метод сс избягват недостатъците иа останалите методи за закрито 
компостиране: сложна система за аериране иа бетонови тунели; бавения процес на 
проникване па кислорода в компостния материал; невъзможност :ia бърза промяна на 
интензитета па обръщане; зависимост от промяната в влажност1^а и температурата; 
невъзможност з а непрекъснато 24 часово следене на нлажносг и т^емпература в целия 
обем отпадък, 
Процесът на ферментация се управлява ог автоматизирана система - SCADA и 
безжични сензори за температура, влажност и обем. Измерването на температурата сс: 
осъществява в целия обем материал. 
Емисиите от сградата за компостиране се контролира!-, като изходящиятвъздух,; 
преминава през биофилтър, 
Предимствата на метода "Модифицирано интензивно компостиране", приложен в тази 
фаза па проектиране, са многобройни. По-главните са следните : 
- Ськра1цаване на процеса на ферментация до 7 дни; 

- Отпадане на необходимостта от компосто-обръщач за процеса па ферментация 

- Недопускане иа зони с анаеробни условия в материала ^^фез често обръщане и. 
контролирано ефективно овлаиспяване и температура, 

- Процесът на компостиране не се влияе от външните атмосферни условия. 

- Производство на по-качествен компостен материал 

- Контрол върху миризмите чрез синхронизираната работа на принудителна аерация на 
материала с обдухване или изсмукване на въздуха и пречистване н а изходящия въздух 
с биофилтър. 

- Кои 'фол на шумовите емисии 

- Намаляване па общия дебит па вентилационната система - въздухът се вкарва само в 
компостерите, а не в цялото хале, както е при конвенционалните методи; 

- По-комфортни условия на труд за персонала; 
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- Намаляване на експлоатационните разходи отпадат на разходите за т е ж к а ' 
вентилационна система поддържане на оптиматните температурни условия в цялата 
сграда 

ЗРЕЕНЕ 
След престой седем при избрания ре^ким - обръщане, вентилация и подържане на 
определена влажност, започва циклично изпразване на компостерите — всеки ден се 
изваждат 30 % от ферментиралия материал - продукт, подобен на компост ( Ш Ш ) , и се 
съответно се добавят 30 % отпадъци. ПКП се отправя за зреене на открита площадка в 
съседство - взема се с челен товарач и се реди на купове. 

Като се има предвид, че изпарението по време на ферментацията е 2 5 % , откритата 
площадка трябва да поема 29 мЗ / ден (10.000 мЗ /год. - 2 5 % = 7500 мЗ /год. при 260 
работни дни= 29 мЗ /ден) за един цикъл на узряване от 4 седмици-28 дни, тоест 870 мЗ 
на цикъл, Размерите на площадката за зреене се определят, като се вземе предвид, 
с п е ц и ф и щ и я обем на компоста - 9,4 мЗ /линеен метър. 

Обработката па матерната през време па зреенето щс се извършва с 
високопроизводителен комбайн - компостообръщач, тип TURNER. С него се постига 
оптимашю oфoplVШIe на ко.мпоста - на по-големи компостни купове без ненужно • 
('овеми празни места между тях за движение и маневриране на техниката, както и по-
добро и но- често обръщане, разрохване и аериране на в компостните купове. Така се 
осъществява по-интензивно узряване, без зони с недостатъчна аерация и разрохване и 
поддържане на оптимална влажност и температура - в купа тя с 60 - 70" С. 
Продължителността на зреепето е 4 седмици, като обръщането през първата седмица се 
прави през два д н и , а слсдвашдтс три седмици- всднаж седмично. В край на цикъла на 
зреене ПКП се превръща в готов компост. 

Комбайна - компосто-обръщач е оборудван с устройства, позволявагци при пуж^щ 
покривапс на компостните кутюве (папр. при лоши атмосферни условия), какго й 
механизирано поддържане па оптимална влажност и температура в тях. 

С Ъ Х Р А Н Е Н И Е Н А Г О Т О В К О М П О С Т 
Проекктира сс сграда • склад за готов компост, с размери 6x12 м., отворен към 
площадката за зреене. 
В псго щс се съхранява готовият компост - клас А до реализацията му. 

Максималният обем на гоговия комиост е едноседмичното количество компост клас А 
при височина на скла^щране 4 м.. При необходимост извесгно количество готов, 
компост може да се съхранява извън склада - завито с покривало с помощта н а 
комбайна компостообръщач. 

Ш.1.23. Изследване на компоста, посредством аналитични изпитвания в 
акредитирана лаборатория и определяне на областите на употреба на компоста 

Изпълнителят на обществената поръчка трябва да извършва изследване на компоста в 
акредитирана лаборатория при спазване на реда и изискванията на Наредбата за 
третиране на биоотпадъците . 

Изпълнителят е задължен въз основа на резултатите за качеството на компоста, 
получени от изследването в акредитирана лаборатория и изготвен от него доклад по 
чл.14, ал.З от Наредбата за третиране на биоотпадъците да определи допустимостта 
или изключването на една или повече области на употреба на компоста. 

Изпълнителят трябва регулярно да информира Възложителя, както и общините 
участващи в регионалната система за: 
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-ВЪЗМОЖНИ области на употреба на компоста по смисъла на т .Ю от ДР на 
Наредбата за третиране на биоотпадъците; 

- н а л и ч н и количества произведен компост на площадката на Инсталация за 
компостиране на зелени отпадъци, които отговарят на изискванията на чл.6, ал.1 от 
Наредбата за третиране на биоотпадъците. 

Ш. 1.2.4. Етикетиране на продукта и информация за крайния потребител 

Възложителят е длъжен да спазва изискванията за етикетиране на компоста и 
предоставяне на информация за крайния потребител, определени с Глава четвърта 
Етикетиране на продукта и информация за крайния потребител,Наредбата за третиране 
на биоотпадъците. 

Ш.1.3. Обезвреждане чрез депониране в клетка М1 (нова), РСУО 

UI.1.3.1. Отпадъци съгласно КР, подлежащи на обезвреждане чрез депониране 

На Изпълнителя се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код 
D 5 (специално проектирани депа) на Р С У О на отпадъци е код и наименование, 
описани в К Р и при спазване на изискванията, посочени в КР. 

На Изпълнителя не се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с 
код D 5 (специално проектирани депа) на РСУО на: 

1. течни отпадъци; 

2. отпадъци, определени с Наредба № 2 като експлозивни, корозивни, 
оксидиращи, леснозапалими или запалими; 

3. болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното 
здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които с Наредба № 2 са 
класифицирани като инфекциозни; 

4. излезли от употреба гуми, е изключение на велосипедни гуми и гуми с 
външен диаметър над 1400 мм, в т.ч.: 

а) цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството на депа; 

б) нарязани гуми; 

5. отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на 
депа съгласно приложение № 1 на Наредба № 6, 

Изпълнителят трябва да осъществява измерване/изчисляване на количествата 
образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на годишно количество 
образувани отпадъци. 

Изпълнителят трябва да прилага и нструкция за периодична оценка на съответствието 
на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на 
причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия . 

Изпълнителят трябва да отчита годишните количества отпадъци, предадени иа фирми, 
за всеки отпадък по кодове. Информацията да се документира и съхранява от 
Изпълнителя съгласно изискванията на т, V. Водене на документация за дейности с 
отпадъците от Техническата Спецификация. 

Изпълнителят трябва да експлоатира Р С У О , при спазване изискванията на Наредба 
№ 6 . 
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Изпълнителят трябва да депонира отпадъци на РСУО , съобразно установените 
правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който 
представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране и от КР . 

Изпълнителят трябва да прилага инструкция за оценка на съответствието на 
обезвреждането на отпадъци с определените в условията разрешително изисквания, 
установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на 
коригиращи действия, съгласно КР. 

Изпълнителят трябва да извършва анализи на образуваните отпадъци в случай на 
класификация на отпадъците с огледален код, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 
2, 

Преди извършване на дейността по депониране на отпадъците, образувани от дейността 
на РСУО и предназначени за обезвреждане чрез депониране. Изпълнителят трябва 
да извърши основно охарактеризиране на посочените отпадъци в съответствие с 
изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6. Анализите 
на отпадъците да се извършват от акредитирани лаборатории. 

Изпълнителят, най - малко веднъж годишно, да извършва изпитване за установяване на 
съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране, 
критериите за приемане на отпадъци и условията в КР на отпадъците, които се 
депонират в клетка 1 (нова) Взетите проби да се съхраняват най-малко три месеца след 
приемане на отпадъците. 

111.1.3.2. Технология на депониране на неопасни отпадъци в КлеткаЛз 1 (нова), 
РСУО 

Приемане на отпадъци, предназначени за депониране 

Служителят обслужващ К П П и кантара трябва да допуска постъпването само на 
отпадъци, които са посочени в КР. Преди всеки камион да влезе в обекта, отпадъците 
трябва да бъдат проверени и регистрирани, Камионите, транспортиращи отпадъци, 
които не са разрешени за депониране съгласно КР не могат да бъдат допускаьш за 
обезвреждане в клетка 1, Р С У О . Контролирането на отпадъците щ е бъде 
осъществено чрез: 

• Визуален контрол на отпадъците за тип и състав; 

• Оформяне на документацията; 

• Претегляне (на пълни и празни камиони) и регистриране на камионите. 

Претеглянето щ е се осъществява на два електронни кантара, които са свързани към 
компютъризирана база данни. Всякакъв тип информация ще бъде контролирана чрез 
специален софтуер за базата данни, Служителят, обслужващ К П П и кантара ще насочва 
камионите към тяхното място за разтоварване. След проверките и регистрацията в 
КПП, служителят обслужващ КПП и кантара ще информира шофьора за точното 
местонахождение за разтоварване на отпадъците. По време на движението в клетка №1 
(нова) на Р С У О , водачите на камионите трябва да спазват пътните знаци. Само 
пътищата до мястото за разтоварване могат да бъдат използвани от камионите. 

Превоз па отпадъци в депото 

Не се разрешава на Компактора и на каквото и да било друго превозно средство, при 
к ж в и т о и да било обстоятелства да преминава направо по дренажния слой по дъното 
или вътрешните скатове на клетките на депото, тъй като това би могло да повреди 
дренажните тръби или полимерната изолация. Преди навлизането на каквито и да било 
превозни средства в тези зони, слоевете трябва да бъдат защитени чрез използването на 
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допълнителни пластове чакъл (мин. 0,5 м над дренажния слой), първоначални пластове 
отпадъци или стоманени или бетонни плочи разпределящи натоварването. 

Запълване на депото 

Служителят, обслужващ К П П и кантара щ е инструктира щофьора за неговият 
безопасен достъп и разтоварване в клетката за отпадъци. При достигане до мястото за 
разтоварване в клетка 1 (нова), Изпъ.гшителят има правото допълнително да провери 
отпадъците за техния тип и състав. В случай на несъвместимост, отпадъците ще бъдат 
върнати и камионът ще бъде задължен да ги изнесе извън огражденията на РСУО . 

Разтоварването на отпадъците ще става в съответствие с плана за запълване на клетка 
№1 (нова). Персоналът па Изпълнителя, натоварен с обслужване на клетка Хз1 (нова), в 
т.ч. шофьорите на кокшактора, на булдозера и па самосвалите са длъжни да спазват 
тези инструкции. Началото на разтоварването и депонирането трябва да бъде в края па 
всяка клетка. 

Отпадъците се депонират на пластове с дебелина 2 м. 

Разстилан е и Компактиране 

Разстилането и компактирането са две от най-важните фази в запълването на депото. 
Трябва да бъдат следвани следните стъпки: 

• Депонирането , ще започне по схемата определена в плана за запълване на 
депото; 

• П о време на запълването на първите 2 метра, ще бъде използван булдозер за 
разстилане на отпадъците. По този нач1П1 дрениращия слой няма да бъде повреден от 
компактора, Компакторът щ е бъде използван след оформянето на първия двуметров 
слой. 

Главната функция на компактора на депото е д а разстила, смачква и компактира 
отпадъците, 

Запръстяване 

Съгласно изискванията на КР, Изпълнителят е задължен непосредствено след 
приключване на депонирането и а отпадъци, в края на работния ден, да запръстява 
дневния работен участък па депото. 

Главната цел на запръстяването е да се ограничи контакта на отпадъците с 
атмосферните условия. Също така чрез него се предотвратява лошата миризма и 
отвяването иа по-леките отпадъци от силен вятър. 

За запръстяване могат да бъдат използвани следните материати: 

• Пропусклива почва ( да не е глина); 

• Нискокачествен компост от инсталацията за коьшостирапе; 

• Излишни земни маси (пропусклива); 

• Строителни отпадъци (след натрошаването им). 

Задължетше па Изпълнителя е осигуряването на иеобходи.мите за ежедневното 
запръстяватге количества почвени материали. 

Междинно запръстяване 

Междинното покритие се използва, когато има вероятност запълнените повърхности да 
бъдат оставени в продължение на седмици или месеци преди да бъдат депонирани 
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допълнителш! пластове отпадъци. Покритието съществено намалява проникването на 
дъждовни води . като успоредно с това намалява рисковете от раздухване на отпадъците 
от вятъра. Материалите за междинното покритие ш е бъдат еднакви с тези използвани за 
дневното покритие. Дебелината на междинното покритие щ е бъде миним>гм 20- jOCM. 
Покритата площта ще бъде инспектирана редовно и най-малко, след всеки проливен 
дъжд с цел да бъдат установени и отстранени каквито и да би.ло дефекти в покритието, 
възникнали в резултат на ерозията. 

111.1.3.3. Поддържане и доизграждане на система за улавяне и третиране на биогаз 

След полагане на първоначалния слой отпадъци на дъното на клетките на депото. 
Изпълнителят трябва да започне изграждането на кладенци за събиране на газовете 
успоредно с нарастване на височината на запълване. Кладенците да бъдат изграждани 
като вертикални " к о м и н и " в масата на отпадъците от едрозърнест чакъл и камък или 
трошени минерални строителни отломки или отпадъци от разрушаване. Монтажът д а 
бъде извършван съгласно описаното по-долу: 

При полагането на първоначалния слой отпадъци по дъното на клетките в местата 
определени за газовите кладенци се насипва пясъчнаУбаластрена призма с височина 
около 2,0м (виж схемата по-долу). Върху призмата се позиционира готова клетка 
/габион/ 1,0,'1,0/1,0м с пълнеж от дренажни материати за биогаз. След това се монтира 
втори габион и т.н. Едновременно с нарастване на слоя отпадъци, се повд1п^ат и 
кладенците за биогаз , като последните изпреварват полагания слой отпадъци във 
височина с 2-3,Ом Горните операции се повтарят за всеки слой отпадъци до последния, 
преди достигане на проектната височина за запълвапе.В последните два габиона, преди 
запълването им, се монтира в центъра на кладенеца вертикалната тръба за събиране на 
газ. Полагат се специални грижи да пе се повреди или размести вертикалната тръба. 

Ш. 1.3.4. Поддържане на системата за инфилтрат, вкл. ПСОВ 

Всички чисти незамърсени атмосферни води и чисти дренажни води се събират в 
черпателен резервоар на помпена станция за чисти води, разпо.ложена в най-ниската 
част на площадката , от където по напорен тръбопровод се препомпват през височината 
и заустват в определената с КР - точка за заустване - в Мошинско дере - североизточно 
от площадката. 

Всички замърсени води: 

- инфилтрат от новопроектираните клетки на депото и инфилтрат от 
съществуващото старо депо за отпадъци - се събират в 5 бр. помпени шахти ( п о 
1 бр. за всяка от новопроектираните 4 бр. клетки на сеното + 1бр, за старото 
депо) и по 2 напорни тръбопровода ф 1 Юмм , прокарани по периферията, се 
изпращат в Ретензионен резервоар 350мЗ от ст.бетон , разположен в 
югозападния край на площадката. 

До него е определен терен за Пречиствателно съоръжение за инфилтрирани води, 

- Концентрата и част от инфилтрата ще се връщат обратно в к.летката от депото, 
която е в процес на експлоатация - за оросяване на слоя отпадъци, за контрол на 
разпрашаването и праховите емисии (съгласно КР); за поддържане па оптимална 
влажност за оптимално уплътняване па депонираните отпадъци; против 
салшзапалване на отпадъците, за намаляване на експлоатационните разходи за 
пречистване на инфилтрата -поради изпарение па част от него. Има опция и за 
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връщане на инфилтрата и за повишаване на добива на газ от депото - при 
изграждане на система за оползотворяване на образувания в депото газ. 

- Битовите отп.води от битовите помещения се събират и пречистват в 
пречиствателно съоръжение и пречистените битови отп.води се изпращат в 
Помпената станция за чисти води. 

- Отпадъчните води от Инсталациите за Сепариране и за Компостиране - след 
локално пречистване в пречиствателно съоръжение — където ще се отдели 
пясъка, неразтворените вещества и масла - ще се изпращат в Ретензионния 
резервоар- за съвместно пречистване с Инфилтрата. 

Утайките от пречиствателните съоръжения ще се извозват с автоцистерна и депонират 
в клетката на депото заедно с ТБО. 

Количеството инфилтрирани отпадъчни води от клетките на депото - при интензивни 
валежи заедно с количеството на замърсените атмосферни води, паднали на замърсени 
територии е по —голямо от обема на ретензионния резервоар. 

За да не се препълва и да не прелива ретензионния резервоар се предвижда — 
Управление на инфилтрата -чрез спиране на 5 те броя помпени шахти за инфилтрат -
при достигане на високо водно ниво в ретензионния резервоар и пускането им - при 
спадане на нивото в Ретензионния резервоар. 

Технологичец процес на Пречиствателните съоръжения 

Механично пречистване на отделения инфилтрат 

В ретензионния резервоар се монтират 2 броя захранващи помии за отпадъ^ши 
води ( 1 работна + 1 резервна), които изпомпват събрания ИНФИJГFPAL' към фина 
рогативна решетка за механично пречистване с отвори 0,50 m m . Помпите на входа са 
снабдени с инвертори за управление и контрол на входния поток. Управлението им се 
регулира от разходомера, монтиран на тласкателя преди решетката. Решетката задържа 
механичните замърсители по-големи oi' 0,05 mm. За^^ьржаните отсевки се събират в 
контейнер за отпадъци тип "Бобър" с обем 1,10 т ' ' . При напълване на 5 0 % от обема на 
контейнера гой се изхвърля на д е п о ю . Това се прави защото задържаните отпадъци са с 
висока влажност и високо тегло. Решетката с с автоматично 1 1 0 ч и с 1 в а н е , чрез 
промиване с вода под високо налягане. Водата се впръсква, чрез дюзи разположени във 
вътрешността на решетката. Необходимото налягане се постига чрез хидрофорна 
инсталация, разположена в технологичната сграда. Задържането на механичните 
замърсители подобрява многократно работата на следващите стъпала в 
пречиствателната станция. 

В случай на аварийна ситуация решетката има преливен отвор, който отвежда 

непречистените отпадъчни води към отводнителната мрежа на технологичната сграда. 

Тя се влива в канализационната помпена станция (КПС) за инфилтрат и битови нуди от 

площадката на регионалния център за отпадъци. От тук посредством потопени помпи, 

събраното водно количество се подава последователно към ретензионния резервоар и 

пречиствателната станция. По този начин се предотвратява възможността непречистени 

водй да се заустят във водоприемника. Канализационната помпена станция (КПС) и 
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ретензионния резервоар са разгледани подробно в част технологична и ВиК на 
регионалната система за отпадъци Велико Търново. 

Физико-химично третиране на отпадъчната вода чрез флотация 

След решетката, отделения инфилтрат преминава към система от тръбен 
флокулатор и напорен флототор за физико-химична обработка на отпадъчната вода. 
Флотацията е процес, при който се извършва изкуствено прикрепване на балончета 
въздух към твърдите неразтворени частици във водата. Това ускорява скоростта за 
изплуване на ново формиралото се образувание частица/въздух. Системата 
допълнително позволява образуването на агломерати частица/въздух, чиято скорост на 
изплуване се удвоява. Резултата от този процес е отстраняване на неразтворените 
вещества и част от органичното замърсяватю от водата. 

Суровата вода се смесва с обработена (пречистена) вода. Пречистената вода се 
рециркулира посредством помпа към система за насищане с въздух с налягане до 5 
kg/cm^. Според закона на Хенри, когато потока (под налягане) от наситена с въздух 
вода излезе на атмосферно налягане излишния въздух се разсейва в суровата вода. 
Система от инжектори разпределя този поток във флотатора и предизвиква скок в 
налягането, така че размера и количеството на фините въздушни мехурчета са 
оптимални за получаването на максимална адхезия - абсорбция на примесите. 

Агломератите от въздух и частици се издигат на повърхността, където се 
отстраняват с повърхностен скрепер към колектор за утайка. Скрепера се задвижва от 
ел. двигател с редуктор . Дневното количество флотирала утайка е около 9,45 шЗ/d. 
Това количество варира в зависимост от входната замърсеност и количеството на 
подаваните реагенти. 

Фигура 6 
ФЛОТАЦИЯ 

Изход флотирана 
утайка 

Тръбен флокулатор 

Изход 

^ Вход отпадъчна 
вода 

Полиелектролит Коагулант Основа 

Принцип на работа на напорната флотация 

Системата за физико-химична обработка на отпадъчната вода се състои от 

тръбен флокулатор, в който се осъществява смесването на обработвания поток с 
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реагенти, подпомагащи последващата й обработка в камерата за флотация. За постигане 
на максимален ефект на физико-химичното пречистване и последващото биологично 
пречистване е необходимо обработката на отпадъчната вода във флотатора да се 
осъществи при стойности на въглеродния показател близки до неутралната му стойност 
( 6,9 -7,1). При постъпването си в системата отделения инфилтрат постъпва в тръбен 
флокулатор. Тук се измерва стойността на рН и се добавят необходимите реагенти за 
корекция на стойността му за постигане на максимален ефект. Реагентите, които се 
добавят са коагулант и основа. Във флокулатора се дозира и флокулант под формата на 
полиелектролит за постигане на максимално големи флокули от замърсители и 
отстраняването им от отпадъчната вода. Колкото по-голям е времепрестоя на 
отпадъчната вода във флотатора, толково по-висок ефект на пречистване се постига. 

За нуждите на пречиствателната станция след регионалния център за събиране 

на отпадъци в района на Велико Търново се предвижда система от тръбен флокулатор и 

напорен флотатор с капацитет 10 m /h. В зависимост от входните данни, времепрестоя 

на инфилтрата в системата може да се променя. 

^ При по-висока замърсеност и по-ниско водно количество (в сухо време) -
времепрестоя се увеличава за постигане на проектните параметри на изход; 

>̂  При по-ниска замърсеност и по-голямо водно количество ( при дъжд) -

времепрестоя се намалява; 

Допълнително се предвижда дозиране на FeClj , в тръбния флокулатор за 

отстраняване на фосфорното замърсяване, постъпващо с отпадъчните води към 

пречиствателната станция. 

Таблица 6; Показатели на отпадъчните води след флотационно пречистване 

Параметър Концентрация Товар 
Ефект на 

пречистване 

БПК5 1463,00 mg/I ( g/m^) 117,80 kg/d 5 % 

ХПК 2050,00 mg/1 (g/m") 165,00 kg/d 4 0 % 

Неразтворени вещества ( НВ ) 37,00 mg/1 (g /m^) 3,00 kg/d 9 0 % 

Общ азот 268,00 mg/1 ( g/m^) 21,60 kg/d 1 0 % 

Общ фосфор 10,00 mg/1 (g/m^) 0,80 kg/d 8 0 % 

Биологично пречистване 

След физико-химичната обработка на инфилтрата, количеството постъпва в 
биологично стъпало за биологично пречистване. Пречистването включва пълно 
биологично пречистване на принципа на предварително включена денитрификация, 
последвана от нитрификационна зона за максимално ефективно отстраняване на азота. 
Тази технология работи на принципа на пречистването на отпадъчните води, чрез 
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активна утайка и продължителна аерация е отстраняването на азот. За постигане на 

максимален ефект на пречистване е необходимо да има баланс между въглеродното 

замърсяване, азотното замърсяване и замърсяването с фосфор. 

При комбинираната денитрификация имаме денитрификационен басейн, 

последван от нитрификационна зона - аеробен басейн. След това, отпадъчните води 

преминават във вторичен утаител за разделяне на пречистената вода от активната 

утайка, образувана в обема на биобасейна. Тази технологична схема преднолога 

максимално отстраняване на въглеродна и азотна замърсеност. 

Цялото биологично стъпало, се състои от резервоар за пречистена вода след 

вторичен утаител, помпената шахта за утайки (РАУ и ИАУ), контактен резервоар и 

навес, под който са монтирании въздуходувки. Това представлява едно общо 

стоманобетоново съоръжение. 

Принцип на действие на Биологичното стъпало: 

Биологичното пречистване на отпадъчните води се основава на жизнената 

дейност на микроорганизмите . Микроорганизмите използват органичните вещества в 

отпадъчната вода като храна и в процеса на жизнената си дейност ги трансформират в 

минерални продукти, усвоявайки част от тях за увеличение на собствената си биомаса. 

В биобасейни 1-е микроорганизмите се внасят в отпадъчната вода под формата па 

флокули, наречени активна утайка. 

Процесът на биохимично окисление може да сс раздели условно на три сга;.щя; 

сорбиранс на замърсяващите вещества върху повърхността на бактериалната маса; 

дифузия на сорбираните вещества през клет"ъчнага мембрана на микроорганизмите; 

метаболизъм на продуктите в клегките. Метаболизмът /жизнената дейност/ на 

микроорганизмите е същността на пречиствателния процес и той се реализира чрез две 

взаимно свързани и едновременно протичащи реакции - окисление на органичните 

вещества и синтез на нови клетки. 

Протичането на процеса в конкретния случай се реализира при интензивно 

аериране в зоната за нитрификация на биобасейна, при което в резултат на жизнената 

дейност на аеробни микроорганизми се намалява въ1леродната и азотна замърсеност 

на от 11ад,ъчните води. Необходимият за биохимичното окисление въздух се доставя от 

аерациуннат'а сиетемц, състояща се оу въздуходувка и мембранни дифузори за 

финомехурчеста аерация. 

За оптимално отстраняване на азота от края на биобасейна, чрез помпи (2 броя -

работ на + резервна) се рециркулира нитратна утайка в началото на биобасейна. 

43 



„Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Велико Търново за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, 

Елена, Златарица и Стражица, включваща КлеткаМ 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация 
за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране" 

111.1.4. Временно съхраняване на отпадъци съгласно КР 

Изпълнителят трябва да извършва временно съхранение на отпадъци, образувани на 
територията на РСУО. Изпълнителят трябва да съхранява опасните отпадъци, 
образувани от производствената дейност на РСУО в добре затварящи се съдове, 
изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Отпадъците се 
генерират основно от поддръжката на техниката на обекта и следва да бъдат временно 
съхранявани в работното помещение на работилницата. Съдовете трябва да бъдат 
обозначени с добре видими надписи "опасен отпадък", код и наименование на 
отпадъка, съгласно Наредба № 2. На Изпълнителя се разрешава да съхранява временно 
следните опасни отпадъци с код и наименование: 

- 13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа; 

- 13 02 0 5 * - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 
минерална основа; 

- 13 05 0 3 * - Утайки от маслоуловителни шахти (колектори 

- 16 06 0 1 * - Оловни акумулаторни батерии; 

• 20 01 21 * - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

1.1. Изпълнителят се задължава да предава периодично всички отпадъци, подлежащи 
на временно съхранение на фирми, притежаващи съответните разрешителни 
документи съгласно ЗУО за дейност отпадъци в съответствие с разрешените 
дейности (оползотворяване, преработване и рециклиране/ обезвреждане) по КР. 

Изпълнителят се задължава да извършва временното съхраняване на отпадъците по 
начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на 
оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с 
други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци. 

1.2. Изпълнителят трябва да прилага инструкция за поддръжка на площадките за 
временно съхраняване в съответствие с условията на КР. , 

Изпълнителят трябва да прилага инструкция за оценка на временното съхраняване с 
условията на КР , на причините за установените несъответствия и за предприемане на 
коригиращи действия, . 

Ш.1.5. Планирано потребление на електроенергия, вода, спомагателни материали 

Ш.1.5.1. Консумация на електроенергия 

В таблица 7 е дадена годишната употреба на ел. енергия 

Инсталация 
Годишна норма за ефективност при 

употребата на електроенергия 
[MWh/t депонирани отпадъци] 

1. "Регионална система за управлепие на отпадъците" за 
общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, 
Елена, Златарица и Стражица, включваща: 

- Клетка 1; 0,0092 

- Клетка 2; 
- Клетка 3. 

2. Инсталация за компостиране (част от МБТ инсталация) 0,0429 
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Ш.1.5.2. Консумация на вода 

В таблица 8 е дадена обобщена схема на годишната употреба на вода за промишлени. 

Таблица 8 Годишна употреба на вода за провш1лгни 

Инсталации 
Годишна норма за ефективност при 

употребата на вода 
fm^/t депонирани отпадъци] 

1. "Регионална система за управление на отпадъците" за 
общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, 
Елена, Златарица и Стралсица, включваща: 

- Клетка 1; 
- Клетка 2; 

Клетка 3. 

0.408 

2. Инсталация за компостиране (част от МБТ инсталация) 0,057 

UL1.5.3. Консумация на спомагателни материали 

В табшща 9 е дадена обобщена схема на годишната употреба на спомагателни 
материали. 

Таблица 9 Годишна употреба на спомагателни мате риали 

Наименование Годишна 
употреба 

Разход 

Тона за 1 тон депонирай 
отпадък 

Регионално депо за битови отпадъци 

Земни маси 

Дезинфекционно средство Бромосепт 50 

Дгаинфекционно средство - натриев хипохмрид 

UI.1.6. Поддържане на системи, машини и съоръжения, мобшшо експлоатационно 
оборудване, сграден фонд и инфраструктура 

Основните задължения на Изпълнителя във връзка с поддържане на системи, машини и 
съоръжения, м о б и ш ю експлоатационно оборудване, сграден фонд и инфраструктура 
осигурявапш фукцнонира1юто на РСУО включват: 

1) Експлоатация , техническото обслужване и поддържане на съоръженията 
и инс]шгациите, включени в РСУО по начин, който гарантира техническата им 
изпранносг, съобразно предвидения за тях режим на работа, безопасното им 
ф}'нкциониране, както и опащаие па здравето и бсзопаспостта ка работепщте в РСУО 

2) Стриктно поддържане на механичното оборудване и маншни, включени в 
РСУО съгласно спецификациите на доставчика/производителя. Оперативните 
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спецификации/наръчници за експлоатация на машините и съоръженията в Р С У О ще 
бъдат предоставени на Изпълнителя след сключването на Договор, Предвижда се 
обучение на Изпълнителя за работа с машините и съоръженията, които са част от РСУО 

3) Изпълнителят е длъжен да извършва текуща поддръжка на сградите, 
конструкциите, инсталациите, съоръженията и елементите на техническата 
инфраструктура по начин, който не допуска нерегламентирана промяна на 
предназначението им или води до превишаване на проектните експлоатационни 
натоварвания и въздействия. 

4) Всеки ден, при настъпване на края на работното време, вътрешните 
пътища трябва да бъдат инспектирани и разпилените отпадъци да бъдат събирани в 
границите на клетка № 1 (нова). По време на засушаване, емисиите на прах трябва да 
бъдат контролирани чрез напръскване на повърхностите е вода. При необходимост 
зоните с настилка ще бъдат почиствани от почва/кал, отпадъци, сняг и лед през зимата. 

5) Сградите, конструкциите, зелените площи и площадките около сградите 
да бъдат поддържани в чисто и подредено състояние, без повреди и разпиляни от 
вятъра отпадъци, които биха могли да влошат тяхната функционалност или външен 
вид. 

6) Извършване на редовни инспекции и при констатирана необходимост да 
се предприемат мерки за почистване на олуци и водосточни тръби от замърсявания, 
които биха намалили провеждането на дъждовни води. 

7) Извършване на регулярно почистване и при необходимост ремонт на 
отводнителните канавки, редовно инспектиране и почистване на ревизионните шахти 
на дъждовната канализация и съоръженията в тази система. 

8) Изпълнителят е длъжен да не допуска повреди или умишлени нарушения 
па конструктивните елементи па сградите и съоръженията па Р С У О . 

9) Околните терени, извън площадката на клетка № 1 (нова), трябва да се 
поддържат от Изпълнителя в добро състояние, като регулярно се събират разпилените 
от вятъра или по други причини отпадъци. 

10) Ревизионните шахти на площадковата канализация за битови и 
технологични води трябва редовно да се инспектират и почистват. 

11) Изпълнителят следи редовно за нивото на водата в съоръжението за 
измиване на гуми на камионите, както и да се почистват утайките от него. 

12) Изпълнителят трябва редовно да инспектира и при необходимост - да 
ремонтира повреди по насипните конструкции, пътните настилки и др. 

13) Всеки месец представители на Възложителя ще инспектират 
повърхностното покритие за повреди в зоната на площадката, на която се извършва 
депониране. 

14) Доколкото гаранцията на техническите инсталации и оборудване 
позволява това, техническият персонал на инсталацията/оборудването ще извършва 
следните работи: 

• Повтарящи се работи по техническата поддръжка; 

• Текущи ремонти; 

• Контролни инспекции. 
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В допълнение, персоналът ще гарантира заявяването и извършването на основни 
ремонти и работи по поддръжката на инсталациите и оборудването. 

15) Задължение на Изпълнителя е заплащането на консумираната 
електроенергия на Р С У О , горивото и други консумативи за мобилното оборудване на 
РСУО , както и консумираната вода. 

16) Експлоатацията и поддръжка на мобилното експлоатационно оборудване 
и камионите за събиране на зелениотпадъци при спазване на следните условия: 

мобилното експлоатационно оборудване ще гарират на територията на РСУО 

• да се поддържат в техническа изправност съобразно гаранционните условия на 
производителя за срока на изпълнение на договора; 

• своевременно да бъдат отремонтирани в случай на повреда; 

• д а се поддържат в добър външен вид; 

• да бъдат обслужвани и отремонтирани в оторизирани сервизи. 

17) Изпълнителят може да използва спомагателни материали в съответствие с 
условията на от К Р 

18) Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече 
категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно 
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за 
реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и 
смеси, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за 
безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията 
на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 
453/2010. Изпълнителят трябва да съхранява на площадката и да представя при 
поискване на Р И О С В копия от информационните листове за безопасност на 
използваните опасни химични вещества и смеси, спомагателни материали и горива. 

19) Изпълнителят трябва да документира резултатите от извършените 
проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с условията 
на КР, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. 

20) Изпълнителят трябва да прилага инструкция за периодична оценка на 
наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията, 
произтичащи от нови нормативни актове и уведомяването на ръководния персонал за 
предприемане на необходимите организационни / технически действия за постигане 
съответствие с тези нормативни разпоредби, съгласно КР. 

111.1.6J Преходни и анормални режими на работа 

Изпълнителят да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните 
съоръжения, която осигурява: 

Пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие 
преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях; 

Спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения 
процес. 
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IILL7, Охрана и охранителна дейност 

Изпълнителят е длъжен да осигури за всички сгради, конструкции, инсталации, 
съоръжения, елементи на техническата инфраструктура и мобилно експлоатационно 
оборудване, включени в РСУО: 

• денонощно физическо наблюдение; 

• постоянна телефонна връзка за известяване за евентуални пожари или други 
инциденти в района на РСУО. 

Изпълнителят е длъжен да осигури ограничаване на свободния достъп до територията 
на Р С У О и преминаване на всички камиони с отпадъци през Контролно -
пропускателният пункт с цел осъществяване на предварителен контрол, претеглянето 
им на кантара и насочването им към съответната инсталация за предварително 
третиране или към клетка №1 (нова) - за отпадъците подлежащи единствено на 
депониране съгласно К Р . 

IILL8. Задължения на Изпълнителя по неопьюжни аварийно - възстановителни 
работи при възникване на бедствия и аварии на територията на РСУО 

Изпълнителят трябва д а прилага писмена инструкция за аварийно п.ланиране и 
действия при аварии, в които да се уточняват дейностите по: 

• определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на 
производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария; 

• о11реде;1яне на възможните аварийни ситуации с нъ:1действие върху околната 
среда и здравето па хората. При определянето да сс включат н аварийни ситуации в 
резултат па паводпспие или земетресение; 

• определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни 
ситуации и да се изберат- действия, които осигуряват най-добра зашита за живота и 
здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуащ1и да се 
документира избрания начин на действие, включително действията за 
предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и 
живота па хората и потастването иа замърсяванията от аварията. 

• определяне на на^шните за подготовка на иерсонача, отговорен за изпълнението 
па Птапа за действие при аварии н периодично обновяване иа готовността му за 
дейс['ние; 

• определяне па сборхш пушстовс, както и най-подходядш пътища за извсвдане на 
работещите от района па аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в 
раз 1ии южен и ето на пътища, съоръжения или инсталации на територията на 
пдо111,а,:ц';ага; 

• определяне на причините, довели до аварии га и предприемане на коригирапщ 
действия; 

• определяне и редшвна п^хническа подцръмска на средствата за оповестяване при 
авария: 

• определяне на необходимите средства за личпа защита иа работещите, редовната 
им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата :5а тяхното 
съхранение; 
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• определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. 
пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места 
за разполагането им, редовната им проверка и поддрължа в изправност; 

• определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени 
телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на 
действията, предвидени в Плана за действия при аварии. 

Изпълнителят трябва да прилага инструкция за аварийно планиране и действия 
при аварии, съгласно условията на КР. 

Изпълнителят трябва да уведомява Възложителя, областния управител, кмета на 
общината, Р И О С В и органите на Областно управление " П Б З П " при МВР" , при 
аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или 
подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с КР . или с 
нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след 
установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването. 

Изпълнителят трябва да прилага инструкцияза опасни отпадъци: "Писмени инструкции 
за действие при аварии", в съответствие с Приложение № 5 на Наредба за изискванията 
за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с П М С 
№ 53/19,03.1999г, 

При аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води, 
Изпълнителят трябва да предприема необходимите мерки, както следва: 

• ограждане мястото на аварията и осигуряване на неговата охрана; 

• подходяща обработка на разлетите и/или разсипаните вещества със сорбционни 
материали; 

• събиране, неутрализиране или унищожаване на разлетите и/или разсипаните 
вещества; 

• ликвидиране на последиците от аварията. 

Изпълнителят трябва да спазва вътрешния авариен план. 

Изпълнителят трябва да направиоценка на възможността за изпускане в резултат на 
аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна 
или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в 
резултат от гасене на пожар. При наличие на потенциална възможност за такова 
изпускане Изпълнителят трябва да предложи мерки за задържане иа тези 
води/вещества/препарати в авариен обем на територията на площадката и 
последващото им третиране. 

Изпълнителят е длъженда води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, 
която да включва: 

• Причините за аварията; 

• Време и място на възникване; 

• Последствия от аварията върху здравето на населението и околната среда; 

• Предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на 
последствията от нея, 

Горната документация да се съхранява и представя при поискване от компетентния 
орган. 
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Изпълнителят трябва даприлага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране 
на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на 
аварийни ситуации. 

И з п ъ л н и т е л я т е д л ъ ж е н незабавно да уведомява Възложителя и Р И О С В и да води 
документация за следните случаи: 

• Измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени 
в разрешителното; 

• Не планирана емисия; 

• Смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното 
оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над 
пречиствателното оборудване; 

• Инцидент , който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, 
или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква общината да реагира 
незабавно. 

При възникване на авария с опасност за здравето на хората и околната среда. 
Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми Възложителя, областния управител, 
РИОСВ, кмета на Общината и Областно управление " П Б З Н " при М В Р . " 

111.1.9. Осигуряване на заплати, осигуровки, облекло и инструменти на 
работниците, наети от оператора 

Задължение на Изпълнителя е заплащането на разходите за труд (заплати по трудови 
правоотношения и задължителни осигурителни вноски от работодателя) на наетия 
персонал. 

Осигуряването на работно облекло и инструменти на наетия персонал е за сметка на 
Изпълнителя. 

Ш.1.10, Предвиждане и осигуряване на средства за разходи за здравословни и 
безопасни условия на труд 

При експлоатацията се осигуряват здравословни и безопасни условия на труд за всички 
работници и служители. 

При организиране и осъществяване на трудовата дейност, свързана с експлоатацията на 
Р С У О , се изпълняват изискванията на нормативните актове за здравословни и 
безопасни условия на труд за различните видове дейности, видове работи и работно 
оборудване, свързани с дейностите но събиране, транспортиране, приемане и 
сепариране на отпадъци, производство на компост и обезвреждане на отпадъци чрез 
депониране. 

По време на експлоатацията на РСУО , Изпълнителят е задължен да осигурява 
противопожарна защита съгласно изискванията на Наредба 1з-1971/29.10.2009 г. за 
строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, 
Наредба № 1з-2377/15.09. 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 
експлоатация на обектите и други нормативни документи, като при експлоатацията се 
осигуряват необходимото оборудване и инвентар за противопожарни нужди съгласно 
изискванията. 

Изпълнителят се задължава да разработи и утвърди инструкции за здравословни и 
безопасни условия на труд за отделните видове работни места, които са предвидени в 
РСУО . 
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С оглед установяването на на концентрациите на метан в затворени помещения 
Изпълнителят щ е разполага с шест броя стационарни газосигнализатори за мониторинг 
на взривоопасни концентрации па метан, монтирани в съответните производствени 
помещения. 

Задължения на Изпълнителя по време на периода за съобщаване на 
дефекти и до изтичане на гаранционните срокове определени в Договора за 
строителство и Договорите за доставка на мобилно експлоатационно оборудване 
и техника за разделно събиране на зелени отпадъци 

Съгласно договора за изпълнение на строителството срокът за съобщаване па дефекти е 
12 месеца и обхваща периода 15.05.2015 г. - 13.05,2016 г. (датите са прогнозни към 
настоящия момент) . 

Изпълнителят е задължен до изтичане на срока за съобщаване на дефекти да следи и 
докладва на Възложителя Община Велико Търново за всеки установен дефект по 
сгради, конструкции, съоръжения, инсталации и елементи на техническа 
инфраструктура на Р С У О с цел своевременното им отстраняване от страна на 
Изпълнителя на Договора за строителство. 

След изтичане на периода за съобщаване на дефекти и в съответствие с минималните 
гаранционните срокове за изпълнени СМР съгласно Наредба №2/2003г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите е Република България и минималните гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти Изпълнителят е длъжен да съобщава на Възложителя всеки констатиран дефект 
по сгради, конструкции, съоръжения, инсталации и елементи на техническа 
инфраструктура на Р С У О за вземане па решение за отстраняването му. 

Изпълнителят е длъжен да следи за всеки гаранционен дефект по мобилното 
експлоатационно оборудване с цел своевременното им отстраняване в оторизиран 
сервиз. След изтичане на гаранционния срок Изпълнителят е задължен да осигури за 
своя сметка своевременното отстраняване на всякакви повреди по мобилното 
експлоатационно оборудване и камионите за събиране на зелени отпадъци, с оглед 
спазването на технологичния режим на работа в Р С У О , 

Ш.1.12. Разрешение за извършване на дейност с отпадъци 

При промяна на нормативната уредба Изпълнителят е длъжен да се снабди с 
необходимите документи, касаеши изпълнението на дейността по настоящата 
процедура. 

Изпълнителят е задълженв едьюмесечен срок да представи на Възложителя необходимите 
документи за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъщ!, съгласно 
действащото законодателсгво в областта на управлението на отпадъци. 

III.2. Изисквания към Изпълнителя по отношение на опазване на 
околната среда при експлоатация на РСУО съгласно КР 
Ш.2.1 Управление на околната среда 

Изпълнителят трябва да определи персонала и да поддържа актуална информация за 
лицата, които щ е извършват конкретни дейности по изпълнение на условията КР. 
Информацията да съдържа списък е имена, длъжност, местоположение на работното 
място и телефон за контакт. Информацията да бъде достъпна за всички служители. 
Изпълнителят трябва да съхранява списъците и да ги актуализира при всяка промяна на 
персонала/лицата или отговорностите. 
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Изпълнителят трябва да определя ежегодно потребностите от обучение па 
персонала/лицата и да изготвя годишни програми за обучение, в зависимост от 
определените потребности. Програмите да се актуализират при промяна на 
потребностите за обучение на персонала/лицата. 

Изпълнителят трябва да поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да 
бъдат уведомявани съгласно условията на КР, техните адреси и начини за контакт 
(включително за спешни случаи). 

Изпълнителят трябва да осигури на площадката актуален списък с нормативни актове 
по околна среда, които се отнасят към работата на инсталациите. 

Изпълнителят трябва да осигури на площадката всички необходими инструкции, 
изисквани с КР и съхраняването им на достъпно място за всички служители. 
Изпълнителят трябва да състави списък на всички инструкции, като посочи в него и 
лицата, отговорни за тяхното изпълнение. 

Изпълнителят трябва да прилага всички инструкции за експлоатация и стопанисване, 
проверка и коригиращи действия, както и да документира извършените от него 
дейности по реда и нa•^шнa предвидени в КР. 

111.2.2 Мерки за опазване на околната среда 

Изпълнителят е задължен да спазва всички условия поставени в КР. Изпълнителят 
трябва да информира Възложителя за всяка планирана промяна в работата на 
инсталацията. П р и необходимост от промени в инсталациите и преразглеждане на КР, 
Изпълнителят се задължава да подготви и представи на Възложителя цялата изискваща 
се документация, съгласно нормативните изисквания за провеждане на необходимите 
процедури. 

Емисиите на отпадъчни газове 

Емисиите на отпадъчни газове от площадката на РСУО не трябва да водят до 
нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и 
другите действащи норми за качество на околната среда. 

При поява на неприятни миризми, Изпълнителят трябва да предприеме незабавни 
действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за ограничаване на 
емисиите, включително използване на дезодориращи средства, в случай че 
предвиденото запръстяване не е достатъчно за ограничаване на емисиите на интензивно 
миришещи вещества. 

Всички емисии на вредни вещества от обекта и да се изпускат в атмосферния въздух 
организирано през изпускащите устройства, описани в КР, 

Изпълнителят трябва да осигури всички дейности на площадката да бъдат извършвани 
по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на 
производствената площадка. 

Изпълнителят трябва да документира и съхранява резултатите от изпълнението на 
мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно 
миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. Документирането става 
писмено в табличен вид във форма приложена, към настоящата документация. 

Разливи на опасни вещества по площадката 

За установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху 
производствената площадка (включително и в обвалованите зони) Изпълнителят да 
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ВОДИ Дневник е дахпти за датата на установяване на разлива, причини за разлива, 
неговата площ, състав и количество на замърсителите, предриетите мерки за 
отстраняване на разлива и последствията от него, както и наименование/номер па 
приемащия обем, където е събрана остатъчната течност. Документирането става 
писмено в табличен вид във форма приложена, към настоящата документация. 

Заплаха за екологични щети 

Изпълнителят да съхранява приложената оценка за възможни случаи на непосредствена 
заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер 
на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната 
уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. 
Горната оценка се представя на компетентния орган при поискване. 

Въз основа на оценката за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични 
щети, Изпълнителят да планира и остойности мерки за възможните случаи па 
непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в 
съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за 
предотвратяване и отстраняване на екологични щети. 

По време на експлоатацията на съоръжения и инсталации, в случаи на непосредствена 
заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети. Изпълнителят незабавно 
трябва да предприеме действия, в съответствие с изискванията на нормативната уредба 
по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. 

Изпълнителят трябва да актуализира оценката и мерките, в резултат от случаи на 
непосредствена заплаха за екологични щети или при случаи на причинени екологични 
щети. 

Изпълнителят трябва да поддържа информация за случаите на непосредствена заплаха 
и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната 
уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, като 
предоставя на компетентните органи информацията, включително собствената оценка, 
при поискване. 

Изпълнителят е длъжен незабавно да информира Възложителя и съответния 
компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети 
въпреки предприетите от него мерки. 

При настъпили екологични щети Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми 
Възложителя и съответния компетентен орган за причинените екологични щети. 

Опазване на подземните води от замърсяване 

На Изпълнителя не се разрешава инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко 
въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в 
подземните води. 

Изпълнителят трябва да прилага инструкцияза периодична проверка за. наличие на 
течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на 
причините и отстраняване на течовете . 

Резултатите от проверките по условията па КР , вкл. информация за причините и 
извършените ремонтни работи да се документират и съхраняват от Изпълнителя. 
Информация за изпълнението да се представя като част от ГДОС. 

Изпълнителят трябва да осигурява съхраняването на определени за целта места иа 
достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на 
разливи. 
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Изпълнителят трябва да прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/ 
препарати, които могат да замърсят почвата/ подземните води и третиране на 
образуваните отпадъци , като информация за изпълнението да се представя като част 
от ГДОС. За установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества 
върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) да се води 
Дневник с данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата 
площ, състав и количество на замърсителите, предриетите мерки за отстраняване на 
разлива и последствията от него, както и наименование/номер на приемащия обем, 
където е събрана остатъчната течност. Не се допуска наличие на течности в резервоари, 
варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са 
установени течове, до момента на отстраняването им. 

Опазване на почвата от увреждане 

Изпълнителят трябва да осигурява извършването на товаро-разтоварни работи, които 
биха могли да доведат до течове/изливания на площадката, единствено на определени 
за целта места. 

Изпълнителят трябва да прилага инструкция за периодична проверка за течове от 
тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и 
отстраняване на течовете , съгласно условията на КР, Разливи и/или изливане на вредни 
и опасни вещества върху производствената площадка да се почистват/преустановяват 
до 12 часа след откриването им. 

Изпълнителят трябва да прилага инструкция за разливи от вещества/препарати, които 
могат да увредят почвата и третиране на образуваните отпадъци. 

Изпълнителят трябва да документира и съхранява на площадката резултатргге от 
изпълнението на инструкциите и да ги предоставя при поискване от компетентните 
органи. 

Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно 
оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на., 
отстраняването им, 

Ш.2.3.Провеждане на мониторинг 

Работата на депото щ е бъде отразявана в система за мониторинг, предоставяща 
възможност на Оператора на депото, па Собственика и надзорните ор]ани да извършват 
оценка и при необходимост да подобряват експлоатацията. Данните, (юлучени в 
резултат на мониторинга [це предоставят възможзюст на Оператора и Собственика да 
документират нуждите от промени или разширения на системата за мониторинг. 

П 1.2.3.1. Метеорологични данни 

Метеорологичните данни, описващи юшмагачпите условия в района на депото трябва: 
бъдат събирани или с подходящо оборудване за измерване (метеорологична станция) 
разположена на самото депо ш ш ще бъдат набавяни от близки действащи 
мегеородогични стшщии. 

Данните п(е бъдат събирани съгласно упоменатото по-долу в Таблица№ 10 параметри. 

Параметри Мярка Прн 
експлоатация 

След 
закриване 

1. Валежи Дневно Месечно 
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2. 
Температура, 

- минимална и максимална стойност 
- стойност в 14:00 ч 

Дневно Средно 
месечно 

3. Посока и скорост на вятъра m/s Дневно Не се изисква 

4. Изпаряване mm/m^ Дневно Месечно 

5. Атмосферна влага !4:00 ч % Дневно Средно 
месечно 

6. 
Атмосферно налягане 

- минимална и максимална стойност 
- стойност в 14:00 ч 

mmHg Дневно Средно 
месечно 

Ш.2.3.2. Мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха 

В срок от две години от началото на експлоатация на клетка 1 към Р С У О , 
Изпълнителят трябва да започне да извършва собствени периодични измервания (СПИ) 
на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на 
газовите кладенци, в съответствие с изискванията на К Р . 

Изпълнителят трябва да възлага провеждането на С П И на акредитирани лаборатории за 
изпитване, които задължително да измерват параметрите на газовите потоци и 
атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за 
измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти 
с неподвижни източници. 

Изпълнителят трябва да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в 
атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно 
изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър 
за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ). 

IIL2.3.3. Мониторинг на смесен поток отпадъчни води и инфилтрат 

Елементите свързани с инфилтрата от депото, които подлежат на мониторинг 
(наблюдение) са: 

• ниво на инфилтриралите (отпадъчни) води в тялото на депото 

• просмукване (филтрация) през долния изолиращ екран на депото 

• ниво и състав на инфилтрата от депото в ретензионния басейн. 

Просмукване (филтрация) през долния изолиращ екран на депото 

Мониторингът на просмукването (филтрацията) през долния изолиращ екран на депото 
ще се осъществява индиректно чрез използване на пиезометрите, които ще се изградят 
за мониторинг на подземните води. 

Мониторинг на нивото и състава на инфилтрата от депото 

Мониторингът на нивото и състава на инфилтрата (отпадъчните води) от депото ще се 
осъществява в П о м п е н а шахта, като данните им се записват поотделно на хартиен и 
магнитен носител. 

Контролирането на обема и състава на инфилтрата ще се извършва съгласно таблица 11 
от Приложение № 3 на Наредба №6/2013г. 
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Таблица № 1 1 
№ по 
ред 

Показатели При експлоатация на 
депото 

След закриване на депото 

1. Обем на инфилтрата Месечно '̂̂  На всеки 6 месеца 
2. Състав на инфилтрата На тримесечие На всеки 6 месеца 

3. 
Обем и състав на 
повърхностните води 

на тримесечие*-^^ 
на всеки 

6 месеца 

4. 
Потенциални газови емисии и 
атмосферно налягане (СН4, СО2, 
О2, H2S, Н2 и др.)^'^ 

месечно 
на всеки 

6 месеца 
Забелез1ски: 

Честотата на месечното вземане на проби за определяне обема и състава на 
инфилтрата трябва да съответства на вида и състава на отпадъка. 

Параметрите, които щ е бъдат измервани, и веществата, които ще бъдат 
анализирани, се определят от състава на депонираните отпадъци и съгласно 
показателите в раздел 2 от приложение № 1. 

При определяне на обема и състава на повърхностните води в случаите, когато те 
са относително постоянни, измерването може да става и на по-дълги периоди, но не по-
малко от един път годишно. 

Измерванията по т. 4 са свързани главно с установяване на съдържанието на 
органични съставки в отпадъците и на количеството на газовите емисии. 

СН4, СО2, О2 - постоянно, за други газове - ако се прецени, че оказват влияние на 
инфилтрата. 

Ефективността на газоотвеждащата система трябва да бъде проверявана 
постоянно. 

С разрешение на компетентните органи мониторинг на обема и състава на 
повърхностните води може да не се извършва в случаите, когато върху тях не се оказва 
съществено въздействие от депото за отпадъци. В този случай компетентните органи 
докладват на Европейската комисия. 

Мониторинг на обема и състава на инфилтрата се извършва само тогава, когато 
събирането на инфилтрат се изисква. 

По време на експлоатацията на клетка № 1 Изпълнителят да извършва мониторинг на 
метеорологичните данни за определяне образувания инфилтрат, съгласно условната на 
КР и утвърдения план за мониторинг. 

По време на експлоатацията на депото Изпълнителят да извършва анализ на обема и 
състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъци, 
съгласно изискванията посочени в КР. Пробовземането и анализите да се извършват от 
акредитирана лаборатория. Изпълнителят трябва да документира и съхранява 
резултатите от анализите на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от 
депото. 

Изпълнителят да изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се 
докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители 
(ЕРИПЗ). 

Изпълнителят трябва да прилага инструкция за изчисляване на непреките годишни 
емисии на замърсителите в инфилтрата, изразени като килограма за година, които се 
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докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители 
( Е Р И П З ) . 

Изпълнителят трябва да нрилагаинструкцияза оценка на съответствието на резултатите 
от собствен мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения от К Р установяване 
на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. 

Изпълнителят трябва да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности 
на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на 
пречиствателните съоръжения . Изпълнителят трябва да извършва мониторинг на 
работата на пречиствателните съоръжения, в съответствие с определените в КР, 
контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг и 
резервни части. 

Изпълнителят трябва да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на 
измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно 
съоръжение с определените оптимални такива в КР. Инструкцията да включва 
установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. 

111.2.3.4. Мониторинг на подземни води 

По време на експлоатацията на депото Изпълнителят трябва да извършва собствен 
мониторинг на подземните води по показателите, посочени в КР . Пробовземането и 
анализите да се извършват от акредитирани лаборатории. 

Изпълнителят трябва да изпълнява инструкция за периодична оценка на съответствието 
на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за 
стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за 
несъответствие и предприемане на коригиращи действия). 

111.2.3.5. Мониторинг на шум 

Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, 
недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на 
еквивалентно н и в о на шума, както следва: 

• По границите на производствената площадка -70 dB(A); 

• В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления 
източник урбанизирани територии и извън тях): 

> дневно ниво - 55 dB(A); 

> вечерно ниво - 50 dB(A); 

> нощно ниво - 45 dB(A). 

Изпълнителят да извършва наблюдение на: 

• общата звукова мощност на площадката; 

• еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; 

• еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие (ако такива са 
установени). 

Изпълнителят трябва да изпълнява инструкция за наблюдение веднъж на две години на 
показателите : 

- общата звукова мощност на площадката; 

• еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; 
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• еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие (ако такива са 
установени) 

Изпълнителят трябва да изпълнява инструкция за оценка на съответствието на 
установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка 
и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за 
допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия 

Ш.2.4. Използване на ресурси 
При работа на инсталациите, количеството използвана вода за производствени нужди 
да не превишава количеството посочени в КР. 

Изпълнителят трябва да отчита количество на използваната вода на площадката, чрез 
монтираните водомери. 

Изпълнителят трябва да изпълнява инструкция за експлоатация и стопанисване на 
оборудването за измиване на сметовозните автомобили и дезинфекционен трап, които 
са основен консуматор на вода за производствени нужди . 

Изпълнителят трябва да изпълнява инструкция за извършване на проверки на 
техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на 
течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване, ълнителят трябва да 
изпълнява инструкция за измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните 
количества вода за производствени нужди . 

Изпълнителят трябва да изпълнява инструкция за оценка на съответствието на 
изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията. 
Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и 
предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията 
да се документират и съхраняват. Изпълнителят трябва да документира, съхранява и да 
предоставя при поискване от страна на компетентните органи резултатите от 
изпълнението на инструкцията. 

Изпълнителят трябва да изпълнява инструкция за документирането на резултатите от 
проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на 
течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите да се съхраняват 
и предоставят при поискване от страна на компетентните органи 

Консумираната електроенергия от инсталацията да не превишава стойността, 
посочена в КР. 

Изпълнителят трябва да изпълнява инструкция за експлоатация и стопанисване на 
основните консуматори на електроенергия на площадката и да документира 
резултатите от изпълнението на инструкцията. 

Изпълнителят трябва да изпълнява инструкция за оценка на съответствието на 
измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в КР, в т.ч. 
установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 
действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се 
документират. 

1У.ПЕРСОНАЛ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РСУО 
Общият брой па работепщте в РСУО ще е минимум 55 човека. Съгласно 
технологичния проект разпределението на персонала е както следва: 
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Таблица № 1 2 

Категория 
персонал 

Депо 
ПСОВ М Б Т -

Ипсталация за 
сепариране 

М Б Т -

Инсгалация за 
компостиране 

Технически 
ръководител 
подобект 

1 1 

Технолог 1 1 

Техник 1 2 

Шофьор/Оператор 
на 
експлоатационна 
механизация 

4 7 1 

Квалифицирани 
работници -

лаборант 

1 1 

Неквалифицирани 
работници/Общи 
рабошицн 

2 

некв. работника 

1 обгг1 работник 

8 

24 

некн.работника 

1 общ работник 

I 
некв.работник 

1 общ 
работник 

Общо: 

2 

некв. работника 

1 обгг1 работник 

8 ъ 37 3 

Общо УЛ РСУО 51 

Допълнителни служители се наемат ио преценка на Изпълнители на договора. 

Обучение иа персонала 

За;1ъджение на Изнълнигеля на договора за строителство е да проведе обучение на 
Изпъднит"еля rto нас[£1ян;ага обп1ествена поръчка за рабога с оборудването на РСУО 

, Обучението nie се и з в ъ р т и на плон;а;исата на Р С У О . 

Изпълнителят е длъжен да подлага членовете на персонала на задължително обучение и 
периодично повишаване на квалификацията, съобразно изискванията на Наредба № 6 и 
съгласно условията в КР. 

1 ^ j ; ДОКЛАДВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

КУ. Докладване във връзка с изпълнение на условията по КР 
Изпълнителят трябва да дою1адва резултатите от собствения мониторинг на 
Възложит^еля, както и да изготвя ежегодно проект на Годишен докла;1 ло околна среда 
(ГДОС) за изпълнение на дейносгите, за които е предоставено КР. Проектът на доклад 
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се представя в срок до 1-ви март на съответната година, следваща годината, за която се 
отнася и се предава на Възложителя на хартиен и електронен носител. Проектът на 
доклад се изготвя съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за 
които е предоставено КР. 

Използване на ресурси 

В проекта на Г Д О С Изпълнителят трябва да включи информация относно количеството 
на използваната вода за производствени нунсди, изразено като: 

• Годишна норма за ефективност при употребата на производствена вода за 
инсталацията 

• резултатите от оценката на съответствието по условията иа КР , причините за 
документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия за 
отстраняването им; 

• изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на 
електроенергия за инсталацията резултатите от прилагането на инструкциите но 
условията на КР , причините за документираните несъответствия и предприетите 
коригиращи действия. 

Доклад по Европейски регистър за емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR 

Изпълнителят трябва да: 

• документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и 
техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и 
преноса на замърсителите (ЕРИПЗ); 

• докладва на Възложителя ежегодно, като част от проекта на Г Д О С информация 
по Условия 9.6.2.2, 9.6.2.3, 9.6.2.4 и 96.2.5 от КР в съответствие с изискванията на 
Наредба № 6 и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на 
замърсителите (ЕРИПЗ) . 

• докладва замърсителите, включително пренос извън площадката на замърсители 
в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните 
количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски 
регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ); 

• докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени 
в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в 
приложение II на Регламент 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски 
регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън 
площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи. 

Емисии на вредни и опасни вещества в атмосферния въздух 

Изпълнителят трябва да: 

• документира и съхранява резултатите от мониторинга за всеки газов кладенец и 
за емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове за всяка календарна година. 
Данните от мониторинга за текущата година се предоставят ежегодно в срок до 31 
януари на следващата година; 

• докладва ежегодно, като част от проекта на ГДОС данни за емитираните 
количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислени 
съгласно условията на КР 
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Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Изпълнителят да докладва като част от проекта на ГДОС: 

• информация за извършените през годината проверки на съответствие на 
стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение е 
определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените 
несъответствия, причините за установените несъответствия и предприетите 
коригиращи действия; 

• данни за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за един 
тон депониран отпадък. 

Изпълнителят е задължен също да: 

• документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните 
параметри за всяко пречиствателно съоръжение. 

• документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на 
стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение е 
определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените 
причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия; 

• съхранява на площадката писмена документация по изпълнение условията на КР 
, която да предоставя при поискване от компетентният орган. 

Управление на отпадъиите 

Изпълнителят трябва да: 

• документира и докладва като част от проекта на Г Д О С видовете и количествата 
отпадъци, които са приети, оползотворени, образувани отпадъци па площадката на 
Р С У О и депонираЕШ в клетка 1 , РСУО ; 

• документира резултатите от изпълнението на Условие 11.7.4. от К Р и да 
представя като част от проекта на ГДОС данни от мониторинга на състоянието на 
тялото па клетка 1 /топография на депото/ към РСУО; 

• представя на Възложителя като част ог проекта на Г Д О С информация за брой и 
обект на проверките; установени несъотвегегния; причини; предприети мерки/ мерки, 
които ще бъдат предприети; 

• документира и съхранява минимум 5 години на площадката информацията, 
включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците; 

• предаде па Възлояштсля за съхраняване протоколите с резултатите от 
основното охарактеризиране на отпадъците и от изпитването за установяване на 
съответствието; 

• документира резултатите от оценката на съответствието на наблюдаваните 
Г0ДИШ1Ш количества образувани отпадъци с определените такива в условията на КР; 

• предаде на Възложителя за съхраняване cneri и ал из праната работна карта по 
Наредба № 6, указваща местоположението на депонираните азбестови отпадъци в 
клетка №1 (нова), Р С У О .; 

• документира резултатите от оценката на съответствието съгласно приложимите 
Условия па КР установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи 
действия, Резултатите да сс съхраняват на площадката и представят при поискване от 
компетентния орган. 
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• съхранява всяка информация, чието документиране се изисква по Условие № 11 
Управление на отпадъците , К Р за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е 
указано друго в съответната нормативна уредба. 

ШУМ 

Изпълнителят трябва да докладва като част от проекта на ГДОС: 

• оплаквания от живущи около площадката; 

• резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в 
съответствие с изискванията на чл.ЗО, ал.З от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността 
на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за 
провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените 
източници на ш у м в околната среда (обн. Д В , бр.З от 11 януари 2011 г.); 

• установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално 
допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи 
действия. 

Изпълнителят трябва да документира и съхранява на площадката: 

• резултатите от наблюдението на определените показатели в компексното 
разрешително .; 

• резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по 
границата па производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените 
такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите 
коригиращи действия. 

Опазване иа почвата и подземните води от замърсяване 

Изпълнителят трябва да представя обобщена информация за изпълнението на 
условията на К Р като част от ГДОС. 

Изпълнителят трябвада документира и съхранява: 

• на площадката резултатите от собствения мониторинг на почви и да ги 
предоставя при поискване от Възложителя или компетентните органи; 

• резултатите от собствения мониторинг на подземни води и да ги предоставя при 
поискване на компетентните органи. В срок до 14 дни от получаване на протоколите от 
извършения собствен мониторинг на подземни води Изпълнителят трябва за представи 
резултатите в Б Д и Р И О С В . 

Преходни и анормални режими на работа 

Изпълнителят трябва да прилага инструкции за документиране на действията по 
условията на К Р , включващи продължителност на процесите по пускане и спиране на 
инсталациите в Р С У О 

Изпълнителят трябва да прилага Нлан за собствен мониторинг при анормални режими 
на работа на инсталациите в Р С У О . Обобщени резултати от мониторинга да се 
представят като част от проекта на ГДОС. 

Аварии, свързани с опазване на околната среда 

Изпълнителят трябва да прилага инструкцията за аварийно планиране и действия при 
аварии и да документира резултатите от нея, при възникване на аварии. 
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V.2. Водене на документация и докладване на данни по Наредба Ms 1 

Изпълнителят трябвада води съответните отчетни документи, свързани с инсталациите 
и съоръженията, включени в Р С У О и да докладва за дейностите по управление н а 
отпадъците в Р С У О съгласно изискванията на Наредба № 1. 

I VI. КОНТРОЛ и ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ^ 
Д)ШЦО,с;̂ )Ш:Л[р.ДРСТйРУА ; 

Контрол на дейностите по изпълнение на договора 
Възложителят и/иди упълномощени от него лица осъществяват контрол на дейностите 
по изпълнение на предмета на обществената поръчка чрез планирани и внезапни 
проверки, резултатите от които се отразяват в констативни протоколи. Възложителят 
има право да изисква: 

- писмени и устни обяснения от Изпълнителя по въпроси, свързани с изпълнение 
на задълженията му по договора; 

- достъп до всеки документ и/или данни, свързани с изпълнението на настоящия 
договор и представянето им, както на хартиен, така и на магнитен носител, за целите на 
упражняването на контрол върху дейността на Изпълнителя (включително копия на 
документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.) . 

Изпълнителят има задължение да осигурява достъп до Р С У О на оправомощени 
представители на Възложителя и контролните държавни органи (МОСВ, РИОСВ и др.) 
за осъществяване на проверка и контрол върху извършваните дейности. 
Неосигуряването на достъп до обекта или документ и/или данни, както и 
несвоевременното им представяне на Възложителя и гореспоменатите контролните 
държавни органи, представлява нарушение на условията на Техническата 
спецификация и договора за изпълнение на поръчката. 

Възложителят подаежи на проверки на място във връзка с изпълнението на Договора за 
Б Ф П от страна на Управлявапщя орган на Програма „Околна среда 2007-2013 г., 
Сертифициращия орган, Одитиращия орган и представители на Европейската Комисия. 
П о този повод Изпълнителят се задължава да осигури присъствието на негов, 
представител, както и да осигурява достъп до помещения, преглед на документи, 
свъоззни с издъдцението на възложените дейности по договора. 

VI.2. Отчитане на дейностите по изпълнение на договора 
VI.2.1. Отчитане на дейностите приемане и сепариране на смесени битови 
отпадъци, приемане и компостиране на зелени отпадъци, депониране на 
отпадъци 

Отчитането на дейностите по договора се извършва ежемесечно, В рамките на 5 (пет) 
дни след края на всеки отчетен месец, И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т предоставя н а 
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я месечен протокол, към който се прилагат: 

1. за услугата по приемане и сепариране на смесени битови отпадъци, 
отделяне на отпадъчни материали (стъкло, метали, пластмаси, хартия и 
картон), транспортиране на отпадъците на изход от инсталацията за 
сепариране за депониране в клетка № 1 , Р С У О - справка по дни за 
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приетите за сепариране общи количества смесени битови отпал:ьци за 
съответния отчетен период, придр>-жена с кантарни бележки от 
измерванията извършени с кантара; 

2. за услугата по приемане на зелени отпадъци в Инсталацията за 
компостиране на зелени отпадъци, производство на ко^шост в 
инсталацията за коьпхостиране и транспортиране на отпадъците на изход от 
инсталацията до клетка № 1 , Р С У О - справка по дни за приетите за 
компостиране количества за съответния отчетен период, придружена с 
кантарни бележки от измерванията извършени с кантара; 

3, за усл>тата по Депониране на отпадьщ! в клетка №1 (нова), Р С У О , 
съгласно К Р - справка по дни, за съответния отчетен период относно 
приетите за депониране отпадъци, придрлжена с кантарни бележки от 
измерванията извършени с кантара; 

Изпълнителят води отчетност и за количествата сепарирани и предадени за 
рециклиране отпадъчни материали от Инсталацияпш за сепариране на отпадъците 
във връзка с чл . 31 , ал .1 , т.1 на ЗУО, Изпълнителят е задължен да води отчетност и да 
предоставя ежемесечна информация на Възложителя за количествата рециклируеми 
отпадъчни материали в Инсталацията, в т.ч.: 

- ко.личества сепарирани рециклируеми отпадъчни материали за отчетен месец; 

- ко.личествата сепарирани хартия и картон, метали, пласт.маси и стъкло, 
предадени за рециклиране през отчетния месец на лица, притежаващи документи по 
ЧЛ.З 5 от ЗУО и кантарни бележки от инсталациите, с които се удостоверява примането 
им на съответните материали за рециклиране; 

- количествата хартия и картон, метати, пластмаси на склад в началото и в края 
на отчетния месец . 

Изпълнителят е задължен да води отчетност за образувания компост от 
Инсталаг^ията за компостиране на зелени отпадъци, като предоставя ежемесечна 
информация на Възложителя за: 

- количество на образувания компост, в т.ч. качествен комиост, предоставен на 
общините от РегаоналБОто сдрл^жение и нестандартен компост за отчетния месец; 

- складови наличности в началото и в края на отчетния месец. 

VI.2.2. Отчитане на дейностите по мониторинг 

В срок до 10 (десет) дни след сключване на Договора за изпълнение на обществената 
поръчка. Възложителят предава на Изпълнителя документите към КР, в т.ч. 
инструкции, нлан за експлоатация, план за мониторинг, авариен план за експлоатахщя и 
стопанисване и други изисквани с разрешителното. 

Изпълнителят представя на Възложителя до 10-то число на месена, следващ отчетното 
тримесечие доклад за извършените дейности по мониторинг съгласно Техническата 
спепификация и КР , придружен с фактура. В доклада се отчита изпълнението на всички 
дейности, извършени през отчетното тримесечие. 
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К Р И Т Е Р И Й И М Е Т О Д И К А ЗА О Ц Е Н К А Н А О Ф Е Р Т И Т Е 

РАЗДЕЛ I 

К Р И Т Е Р И Й З А О Ц Е Н К А Н А О Ф Е Р Т И Т Е И П О К А З А Т Е Л И ЗА О Ц Е Н Я В А Н Е 

1. Критерий за оценка на офертите: "икономически най-изгодна офеута". 

2. Относителна тежест на показателите за оценяване: 

Показател - П 
(наименование) 

Максимално 
възможен бр. точки 

Относителна тежест 

Техническо предложение - Тпр. 100 70% 
Ценово предложение - Цп 100 30% 

3. Определяне на комплексната оценка: 

3.1. Оценка по показателя Тпу.-макс, 100 точки 

Оценката по показателя се формира по формулата: 

Тпр.= Ш ^ + Ш ^ 

Относителната тежест на показателя (Тпр.) в комплексната оценка е 7 0 % . 

3.1.1. Показателят представлява експертна оценка на техническото предложение на 
участника, 

3.1.2. Съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗОП, решенията на комисията се вземат с мнозинство от 
членовете й. В тази връзка не се извършва отделно оценяване от отделните членове на 
комисията, а решението се взема съвместно. Когато член на комисията е против взетото 
решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си. 

3.1.3. Оценява се предложената стратегия и методология за изпълнение на 
обществената поръчка , нейната обоснованост и обвързаност с целените резултати и 
нейната пригодност към изискванията на Възложителя. 

3.1.4. В протоколите от своята работа, комисията излага мотивите си за поставената 
оценка по всеки един от елементите на експертната оценка, посочени в таблицата по-
долу. 

3.1.5. Оценката по този показател се определя и се мотивира на база на приложената по-
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долу таблица: 

Оценка Критерии за определяне иа експер! ната оценка 

Организация, подход н методи за изпълнение на услугата (П!*) - макс. 70 гочк-и 

Отстраняват се от участие в процедурата участници, чиито оферти не съдържат 
описание по някой от задължителните елементи, съгласно настоящата документация, в 
т.ч.: 

• Описание на технологичните процеси и начините па изпълнение на дейностите, в 
съответствие с изискванията на КР, Техническите спецификации и проекта на договор. 

; Отстраняват се и офертите на участници, които съдържат противоречие или несъответствие с 
настоящата документация, в т.ч. КР, Техническите спецификации и/или проекта на договор, 
и/или с изисквания па действащото европейско или национално законодателство. 

1 точка Предложените организация, подход и методи за изпълнение на устатата 
отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички 
изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, но не е иалице иикое 
от следните обстоятелства, обосноваващи по-високо качество на 
техническото предложение: 

• детайлно и конкретно са описани предвижданете от участника ресурси, 
като същите са обвързани с конкретния подход за изпълнение на 
предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като тази връзка е 
представена в офертата и е обоснована; 

• детайлно е описано разпределението на задачите и отговорностите между 
позигщите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, както и 
отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и суборлинащ1я в 
рамките на изпълнителя; 

• детайлно са описани конкретни мерки за надеждна и безопасна 
експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения и 
еле.менти на техническата инфраструктура на територията на РСУО; 

• детайлно са описани конкретни мерки за осигуряване на 
екологосъобразно управление на отпадъците. 

10 гочкп Предложените организация, подход и методи за изпълнение на усллтата 
отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички 
изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, 

В допълнение, към предложената методология са налице и детайлно са описани 
не новече от едно от следиите обстоятелства: 

• детайлно и конкретно са описани предвижданите от участника ресурси, 
като същите са обвързани с конкретния подход за изпълнение на 
прюдмета на поръчката и съпътстващите дейности, като тази връзка е 
представена в офертата и е обоснована; 

• детайлно е описано разпределението на задачите и отговорностите между 
позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, както и 
отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация в 
ра.мките на изпълнителя: 

детайлно са описани конкретни мерки за надеждна и безопасна 

66 



„Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Велико Търново за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, 

Елена, Златарица и Стражица, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация 
за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране" 

Оценка Критерии за определяне иа експертната оценка 

експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения и 
елементи на техническата инфраструктура на територията на РСУО; 

• детайлно са описани конкретни мерки за осигуряване на 
екологосъобразно управление на отпадъците. 

30 точки Предложените организация, подход и методи за изпълнение на услугата 
отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички 
изискуеми елементи, съгласно настоящата документация. 

В допълнение, към предложената методология са налице и детайлно са описани 
не повече от две от следните обстоятелства: 

• детайлно и конкретно са описани предвижданите от участника ресурси, 
като същите са обвързани с конкретния подход за изпълнение на 
предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като тази връзка е 
представена в офертата и е обоснована; 

• детайлно е описано разпределението на задачите и отговорностите между 
позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, както и 
отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация в 
рамките на изпълнителя; 

• детайлно са описани конкретни мерки за надеждна и безопасна 
експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения и 
елементи на техническата инфраструктура на територията на РСУО; 

• детайлно са описани конкретни мерки за осигуряване на 
екологосъобразно управление на отпадъците. 

50 точки Предложените организация, подход и методи за изпълнение на услугата 
отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички 
изискуеми елементи, съгласно настоящата документация. 

В допълнение, към предложената методология са налице и детайлно са описани 
не повече от три от следните обстоятелства: 

• детайлно и конкретно са описани предвижданите от участника ресурси, 
като същите са обвързани с конкретния подход за изпълнение на 
предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като тази връзка е 
представена в офертата и е обоснована; 

• детайлно е описано разпределението на задачите и отговорностите между 
позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, както и 
отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация в 
рамките на изпълнителя; 

• детайлно са описани конкретни мерки за надеждна и безопасна 
експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения и 
елементи на техническата инфраструктура на територията на РСУО; 

• детайлно са описани конкретни мерки за осигуряване на 
екологосъобразно управление на отпадъците. 

70 точки Предложените организация, подход и методи за изпълнение на услугата 
отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички 
изискуеми елементи, съгласно настоящата документация. 
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Оценка Критерии за определяне иа експертната оценка 

В допълнение, към предложената методология са налице и детайлно са описани 
кумулативно следните обстоятелства: 

• предвижданите от участника ресурси са обвързани с конкретния подход 
за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като 
тази връзка е представена в офертата и е обоснована; 

• подробно е описано разпределението на задачите и отговорностите между 
позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, както и 
отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация в 
рамките на изпълнителя; 

• детайлно са описани конкретни мерки за надеждна и безопасна 
експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения и 
елементи на техническата инфраструктура на територията на РСУО; 

• детайлно са описани конкретни мерки за осигуряване на 
екологосъобразно управление на отпадъците. 

Стратегия за управление на рисковете (П1^) - макс. 30 точки 

Участници, чиито оферти ие съдържат описание по пякон от следните елементи се 
отстраняват от участие в процедурата; 

• Не е разгледан някой от посочените от възложителя рискове; 

• По отнон1сние на посочените от възложителя рискове или някой/и от тях ис е посочено 
някое от следните обстоятелства: 

" обхват на въздействие на риска върху изпълнението на общсстесиата поръчка; 

• мерки за недопускане/предотвратяване на рисковете; 

• мерки за преодоляване на риска. 

1 точка Предложената стратегия за управление на риска съдържа всички изискуеми 
елементи, съгласно настоящата докум«1ггация, като са разгледани всички 
посочени от възложителя рискове, ио ис е налице никое от следните 
обстоятелства, обосноваващи по-иисоко качество иа техническото 
предложение: 

• За всеки от анализираните рискове са посочени всички възможни аспекти на 
проявление и области/сфери на влияние, каю е й:}ВЪр)|(С11а оцешса на 
с т с н с т а на въздействието им върху изпълнението на всяка ог дейностите по 
договора. 

• За всеки от анализираните рискове са предложени конкретни мерки за 
недопускане/предотвратяване нас гьнваието на риска или съответно - за 
намаляване на негатив1Юго в;шянис на риска, придру>ксии с ефе1сгивни 
контролни дейности за всеки един риск. Мерките следва да са свързани 
изцяло с действия, които са в обхвата на контрол на изп^н1игеля. В случай 
че са предложени мерки, коиго пс са изцяло в контрола на и.лгьл11ителя 
и/или зависят от действията па трсги лица, се приема, чс обсгоягелсгвото не 
е налице в офертата. За всеки ог анализираните рискове са предложени и 
копкрет ми дейности по отстраняване и управление на последиците от 
11асгьпилия риск. 
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Оценка Критерии за определяне на експертната оценка 

10 точки Предложената стратегия за управление на риска съдържа всички изискуеми 
елементи, съгласно настоящата документация, като са разгледани всички 
посочени от възложителя рискове. 

В допълнение, към предложената стратегия за управление на риска са налице не 
новече от едно от следните обстоятелства: 

• За всеки от анализираните рискове детайлно са посочени всички възможни 
аспекти на проявление и области/сфери на влияние, като е извършена 
оценка на степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от 
дейностите по договора. 

• За всеки от анализираните рискове са предложени конкретни мерки за 
недопускане/предотвратяване настъпването на риска или съответно - за 
намаляване на негативното влияние на риска, придружени с ефективни 
контролни дейности за всеки един риск. Мерките следва да са свързани 
изцяло с действия, които са в обхвата на контрол на изпълнителя. В случай 
че са предлолсени мерки, които не са изцяло в контрола на изпълнителя 
и/или зависят от действията на трети лица, се приема, че обстоятелството не 
е налице в офертата. За всеки от анализираните рискове са предложени и 
конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от 
настъпилия риск. 

20 точки Предложената стратегия за управление на риска съдържа всички изискуеми 
елементи, съгласно настоящата документация, като са разгледани всички 
посочени от възложителя рискове. 

В допълнение, към предложената стратегия за управление на риска са налице не 
повече от две от следните обстоятелства: 

• За всеки от анализираните рискове са посочени детайлно всички възможни 
аспекти на проявление и области/сфери на влияние, като е извършена 
оценка на степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от 
дейностите по договора. 

• За всеки от анализираните рискове са предложени конкретни мерки за 
недопускане/предотвратяване настъпването на риска или съответно - за 
намаляване на негативното влияние на риска, придружени с ефективни 
контролни дейности за всеки един риск. Мерките следва да са свързани 
изцяло с действия, които са в обхвата на контрол на изпълнителя, В случай 
че са предложени мерки, които не са изцяло в контрола на изпълнителя 
и/или зависят от действията на трети лица, се приема, че обстоятелството не 
е налице в офертата. За всеки от анализираните рискове са предложени и 
конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от 
настъпилия риск. 

30 точки Предложената стратегия за управление на риска съдържа всички изискуеми 
елементи, съгласно настоящата документация, като са разгледани всички 
посочени от възложителя рискове, 

В допълнение, към предложената стратегия за управление на риска са иалице 
кумулативно следните обстонтелства: 

• За всеки от анализираните рискове са посочени детайлно всички възможни 
аспекти на проявление и области/сфери на влияние, като е извършена 
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Оцеика ! Крн герин за определяне па експертната оиенка 

оценка на степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от 
дейностите по договора, 

За всеки от анализираните рискове са предложени конкретни мерки за 
недопускане/предотвратяване настъпването на риска или съответно - за 
намаляване на негативното влияние на риска, придружени с ефективни 
контролни дейности за всеки един риск. Мерките следва да са свързани 
изцяло с действия, които са в обхвата на контрол на изпълнителя. В случай 
че са предложени мерки, които не са изцяло в контрола на изпълнителя 
и/или зависят от действията на трети лица, се приема, че обстоятелството не 
е налице в офертата. Предложените мерки трябва да бъдат обосновани по 
начин, доказващ реалните възможности съшите да повлияят на 
възникването, респ. за намаляване на негативното влияние на риска. 

За всеки от анализираните рискове са предложени и конкретни дейности по 
отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. 

За целите на оценката, съгласно посоченото по-горе; 

• „Детайлно/подробно описание" означава описание, което отговаря 
едновременно на следните условия: 

• не се ограничава до препис на посоченото в Техническите спецификации; 

• не се ограничава единствено до обикновено изброяване на предвидени 
дейности/поддейности, а представя информацията по начин, обосноваващ 
последователността, технологията и методите на изпълнение, от гледна 
точка на опита на участника и при съобразяване със спецификата на 
дейността ; 

• посочва други факти, имапщ отношение към повишаване качеството на 
изпълнение на поръчката и надграждане на предвидените технически 
спецификации и изисквания; 

• „Конкретно " означава описание, което отговаря едновременно на следните 
условия: 

• не се ограничава до препис на посоченото в Техническите спецификации; 

• съобразено е със спецификата на настоящата обществена поръчка, 
съг.ласно посоченото в документацията за участие, в т.ч. всички нейни 
приложения; 

• се отнася до мерки/средства 'техники/подходи и пр, , които са изцяло в 
обхвата на контрол на изпълнителя и зависят от негови действия; 

• обосновава възможности за качествено изпълнение на всички дейности, 
съгласно настоящата документация; 

• не съдържа текстове или препратки, или д р у ш позовавания, които се 
отнасят до друга обществена поръчка/обект/предмет или др>ти 
обстоятелства, различни от настоящата поръчка. 
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Частично изпълнение на някой от критериите, посочени в таблицата но-горе, се приема 
като липса на съответното обстоятелство. 

Липсата на детайлно/подробно/конкретно описание по някой от елементите по-горе, 
когато такова се изисква, се приема като липса съответното обстоятелство, съгласно 
посоченото в таблицата. 

В протоколите от своята работа комисията мотивира всяка от поставените оценки, като 
аргументира поставената оценка, на база на таблицата, посочена по-горе и обосновава 
наличието/липсата на съответното обстоятелство, като взема предвид всички 
изисквания на настоящата документация, в т.ч. приложенията към нея. 

Мотивите на комисията представляват и кратко описание на офертите на участниците, 
съгласно изискванията на ЗОП, доколкото съдържат конкретни позовавания на 
съдържанието на офертата. 

3.2. Оценка по показателя Т\п-макс. 100 точки 

Относителната тежест на показателя (Цп) в комплексната оценка е 3 0 % . 

Оценката по т о з и показател представлява сборът от отделните негови подпоказатели, 
както следва: 

Цп1 - Е д и н и ч н а цена за сепариране на тон отпадък - лв./тон, без Д Д С 

Оценката по подпоказателя се формира както следва: 

м и н и м а л н а предложена цена Цп^ 

Цп^ = X 60 точки 

цена, предложена от участника 

Цп^ - Единична цена за депониране на тон отпадък - лв./тон, без Д Д С 

Оценката по подпоказателя се формира както следва: 

м и н и м а л н а предложена цена Цп^ 

Цп^ - X 15 точки 

цена, предложена от участника 

Цп"' - Единична цена за компостиране па тон отпадък - лв./тон, без Д Д С 

Оценката по подпоказателя се формира както следва: 

минимална предложена цена Цн^ 

Цп^= X 25 точки 

цена, предложена от участника 

Полученото число по всеки от подпоказателнте се закръгля до втория знак след 
десетичната запетая. 

Общата оценка по показателя по показателя Цп се изчислява като сбор от получените 

71 



„Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управлепие на 
отпадъците в регион Велико Търново за общините Велико Търново, Гориа Оряховица, Лясковец, 

Елена, Злапшрица и Стражица, сключваща Клетка М J на Депо за неопасни отпадъци, инсталация 
за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране" 

оценки по посочените до-горе подпоказатели, както следва: 

3.3. Комплексна оценка на офертите (КО) 

Комплексната оценка на офертите се опредечдя по формулата 

К О = Тпр. X 7 0 % + Ц п X 30 % 

Участвали в изготвянето: 

Зорница - Миладинова: , . . 
Началник отдел О О С при община;,Велико Търново 
Ръководител на проект: „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Велико Т^^рново" финансиран по Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013" 

Цонка Христова: -/•fv-' 

Координатор на п р о е к т У / И з г р а ж д а н е на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Велико Търнх^во" финансиран по Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013" 

Димитрина Благоева: t'-̂ -̂ - • • 
Юрист на проект: „Изграждане на ^peгйoнaлнa система за управление на отпадъците в 
регион Велико Т ъ р н о в о " финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007¬ 
2013" 

Заличена информация на основание чл,22б, ал.З от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД. 
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М е р к и з а н а д е ж д н а и б е з о п а с н а 

е к с п л о а т а ц и я н а в с и ч к и с г р а д и , 

к о н с т р у к ц и и , и н с т а л а ц и и , 

с ъ о р ъ ж е н и я и е л е м е н т и н а 

к и с г р а д и , 

и н с т а л а ц и и , 

е л е м е н т и 

т е х н и ч е с к а т а и н ф р а с т р у к т у р а н а 

т е р и т о р и я т а н а О б е к т а 

ПРОЦЕДУРИ ПО ПОДДРЪЖКА И ПО ЧИСТВАНЕ ИА 
ИНФРАСТРУКТУРАТА 

А) ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Операторът ще планира и изпълнява процедури по почистване и поддръжка на 
инфраструктурата на площадката, които да гарантират , че: 

• Сградите, конструкциите, засетите и засадени площи, постланите с 
настилка и без настилка райони за движение на трафик и др, са 
поддържани в чисто и подредено състояние, без повреди, които биха могли 
да влошат тяхната функционалност или външен вид, 

• Всички подвижни или фиксирани оборудвания и машини са поддържани 
чисти и в добро техническо състояние. 

• Всички подземни комуникации, например откритата канализационна 
система, системата за управление на инфилтрата и др. се инспектират, 
почистват и поддържат редовно. 

Цялото механично оборудване и машини използвани на Обекта ще бъдат 
поддържани стриктно съгласно спецификациите на доставчика /производителя . 

Всеки ден, при настъпване на края на работното време, вътрешните пътища и 
други зони с настилка ще бъдат инспектирани и каквито и да било разпилени 
отпадъци ще бъдат събирани и депонирани в клетката на депото. При 
необходимост зоните с настилка ще бъдат измитани от метач. По време на 
засушаване, емисиите на прах ще бъдат контролирани чрез напръскване на 
повърхностите с вода във връзка с дейностите на метенето. 

Основните з а д ъ л ж е н и я на Оператора във връзка с поддържане на системи, 
машини и съоръжения , мобилно експлоатационно оборудване, сграден фонд и 
инфраструктура осигуряващи фукционирането на РСУО могат да бъдат обобщени 
както следва; 

1] Експлоатация, техническото обслужване и поддържане на 
съоръженията и инсталациите , включени в РСУО по начип, който гарантира 
техническата им изправност, съобразно предвидения за тях режим на работа, 
безопасното им функциониране , както и опазване на здравето и безопасността па 
работещите в РСУО. 
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2) Стриктно поддържане на механичното оборудване и машини, 
включени в Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци съгласно 
спецификациите на доставчика /производителя . 

3) текуща поддръжка на сградите, конструкциите, инсталациите, 
съоръженията и елементите на техническата инфраструктура по начин, който не 
допуска нерегламентирана промяна на предназначението им или води до 
превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия . 

4] Всеки ден, при настъпване на края на работното време, в ъ т р е ш н и т е 
п ъ т и щ а ще бъдат инспектирани и разпилените отпадъци ще бъдат събирани в 
границите на клетка № 1 . По време на засушаване, емисиите на прах трябва да 
бъдат контролирани чрез напръскване на повърхностите с вода. При 
необходимост зоните с настилка ще бъдат почиствани от почва /кал , отпадъци, 
сняг и лед през зимата . 

i ) Сградите, конструкциите, з елените площи и площадките около 
сградите ще бъдат поддържани в чисто и подредено състояние, без повреди и ' 
разпиляни от вятъра отпадъци, които биха могли да влошат тяхната 
функционалност или външен вид. 

6} Извършване на редовни инспекции и при констатирана 
необходимост ще се предприемат мерки за почистване на олуци и водосточни 
тръби от замърсявания , които биха намалили провеждането на дъждовни води. 

7) И з в ъ р ш в а н е на регулярна почистване и при необходимост ремонт на 
отводнителните канавки, редовно инспектиране и почистване на ревизионните 
шахти на д ъ а д о в н а т а канализация и съоръженията в тази система. 

ff) Недопускане на повреди или умишлени нарушения на 
конструктивните елементи на сградите и съоръженията на РСУО. 

9] Околните терени, извън плoп^aдкaтa на клетка № 1 ще се поддържат 
в добро състояние, като регулярно се събират разпилените от вятъра или по 
други причини отпадъци. 

10] Ревизионните шахти на площадковата канализация за битови и 
технологични води редовно щесс инспектират и почистват. 

11) Операторът ще следи редовно за нивото на водата в съоръжението 
за измиване на гуми на камионите, както и да се почистват утайките от него. 

12] Операторът редовно ni,c инспектира и при необходимост - ще 
ремонтира повреди по насипните конструкции, пътните настилки и др. 

13} и з в ъ р ш в а н е па профилактични прегледи на двата трафопоста на 
пло1цадката и мачтовия трафопост на площадката на сондажния кладенец в 
съответствие с експлоатационните изисквания на доставчика /производителя . 

14) Осигуряване съдействие на Възложителя по време на ежемесечните 
инспекции за повреди па повърхностното покритие в зоната на площадката, на 
която се извърпша депониране . 

15) Доколкото гаранцията на техническите инсталации и оборудвано / 
позволява това, техническият персонал на инсталацията /оборудването ще ' 
извършва следните работи; 

• Повтарящи се работи по техническата поддръжка; 

• Текущи ремонти; 

Заличена информация на основание чл,22б, ал.З от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗДД. 



• Контролни инспекции. 

В допълнение , персоналът ще гарантира заявяването и из в ъ рш в анет о на основни 
ремонти и работи по поддръжката на инсталациите и оборудването. 

16] Операторът ще използва спомагателни материали само в 
съответствие с условията на КР. 

17] Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече 
категории на опасност, съгласно Регламент [ЕО] № 1 2 7 2 / 2 0 0 8 относно 
класифицирането , етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата 
за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични 
вещества и смеси, ще бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни 
листове за безопасност. Информационните листове за безопасност ще отговарят 
на изискванията на Приложение II на Регламент [ЕО] 1 9 0 7 / 2 0 0 6 относно 
регистрацията , оценката, разрешаването и ограничаването на химикали [REACH], 
изменено с Регламент 4 5 3 / 2 0 1 0 . Операторът ще съхранява на площадката и ще се 
представят при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за 
безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси, спомагателни 
материали и горива. 

18] Операторът ще документира резултатите от и з в ъ р ш е н и т е проверки 
на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с условията на 
КР, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи 
действия . 

19] Операторът ще прилага инструкция за периодична оценка на 
наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите / 
съоръженията , произтичащи от нови нормативни актове и уведомяването на 
ръководния персонал за предприемане на необходимите 
организационни/технически действия за постигане съответствие с тези 
нормативни разпоредби. 

Б) ОГРАДА И ОКОЛНИ РАЙОНИ 

Оградата и околните райони [лесозащитният пояс] ще бъдат инспектирани и 
отпадъците разнасяни от вятъра ще бъдат отстранявани редовно. Събраните 
отпадъци в последствие ще бъдат изхвърляни в клетката на депото, която се 
използва понастоящем. 

Установените повреди на оградата и портала ще бъдат отстранявани незабавно, 

В1 ЗОНА ЗА ПРИЕМ 

Зоната за прием ще бъде почиствана от изпуснати и разнесени от вятъра 
отпадъци, п о ч в а / к а л и от сняг през зимата. 

П КАНТАРИ 

Кантарите и основите на кантарите ще бъдат поддържани чисти и без наличието 
на разпилени отпадъци. 

Кантарите ще бъдат обслужвани и поддържани стриктно в съответствие със 
спецификациите на доставчика. 

Кантарите ще бъдат проверявани и сертифицирани ежегодно от компетентния* 
орган. Каквото и да било необходимо калибриране ще бъде съобразено |i'c 
инструкциите и разпоредбите на компетентния орган. ' | 
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При възникването на проблеми с работата на кантарите , отговорният оператор 
незабавно ще уведоми управата, и незабавно ще бъде наредено извършването на 
ремонтни работи. Гореспоменатият компетентен орган ще бъде осведомен за 
каквито и да било нередности свързани с работата на кантарите , които биха 
могли да п о в л и я я т на точността на измерванията . 

В случай на повреда на системата за регистриране на данни, операторът на 
кантара незабавно ще осведоми управата на РСУО, която на свой ред незабавно 
ще нареди и з в ъ р ш в а н е т о на ремонтни работи и ще уведоми собственика на 
регионалния център . През този период, данните за доставените отпадъци ще 
бъдат записвани ръчно. При отстраняване на повредата на системата за данни и 
влизането и обратно в експлоатация, всички ръчно регистрирани д а н н и трябва да 
бъдат в ъ в е д е н и в системата. 

Д) СГРАДИ, КОНСТРУКЦИИ и ИНСТАЛАЦИИ 

Установените щети причинени на сгради, конструкции и инсталации ще бъдат 
отстранявани незабавно . 

За всички з н а ч и м и инциденти ще бъде изготвян доклад за щетите, който ще бъде 
изпращан на собственика на регионалния център . 

Гаражът и работилницата трябва винаги да бъдат поддържани чисти и 
подредени с цел създаване на оптимални работни условия за осъществяване на 
поддръжката и ремонта на машини от съоръжението . 

Всички д а н н и относно обслужването, поддръжката и ремонта на оборудването ще 
бъдат записвани в дневниците както и работните часове. 

Е) ПЪТИЩА ЗА ДОСТЪП И СЕРВИЗНИ ПЪТИЩА 

Пътищата щ е бъдат инспектирани редовно. Каквито и да било проблеми или 
други повреди ще бъдат отстранявани за възможно най-кратко време, което ще 
гарантира, че малките повреди няма да се разраснат до положение, което би 
могло да възпрепятства работата на РСУО, 

В края на всеки работен ден, всички зони с настилка в регионалния център и 
в ъ н ш н и я път за достъп ще бъдат инспектирани за прах, отпадъци и разпръснати 
отпадъци. При необходимост те ще бъдат почистени и изметени. 

Два пъти в годината ще се проверява и отстраняват дупките по асфалтовата 
настилка на п ъ т я водещ к ъ м депото. 

Ще се обхождат и почистват веднъж месечно охранителните канавки на пътя и 
при констатиране на пясък и чакъл ще се отстраняват своевременно. 

На всеки 15 д н и и след валежи ще се почистват от отпадъци пътищата използвани 
от колите доставящи отпадъци. 

Ежемесечно и з п о л з в а н и т е вътрешни пътища ако е необходимо дщеа се 
препокриват и възстановяват . 

Ж1 ОБОРУДВАНЕ И МАШИНИ 

Техническите инсталации, оборудването и машините използвани в РСУО трябва; 
да бъдат поддържани и ремонтирани съгласно инструкциите рНа\ 
доставчика /производителя . Инструкциите относно честотата и методите ня 
смазване, смяна на масло и инспекции трябва да бъдат спазвани стриктно. 
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Доколкото гаранцията на техническите инсталации и оборудване позволява това, 
техническият персонал на депото ще извършва следните работи: 

• Повтарящи се работи по техническата поддръжка. 

• Малки ремонти, 

• Контролни инспекции. 

В допълнение , персоналът ш,е гарантира заявяването и из в ъ рш в анет о на основни 
ремонти и работи по поддръжката. 

Оборудването и машините трябва да бъдат поддържани чисти и да бъдат 
з ащитени от корозия. 

Поддръжката и техническото обслужване на отделните технически съоръжения 
ще се извършва в ъ з основа на зададените от производителя изисквания за 
поддръжка. 

Всички необходими мерки във връзка с това ще се инициират от директора и 
р ъ к о в о д и т е л и т е на секции. 

Персоналът, който работи със съответното техническо съоръжение ще извършва 
самостоятелно следните операции; 

• Редовно техническо обслужване 

• Извършване на допустими малки ремонти 

• Извършване на допустимите контролни прегледи 

• Даване нареждане за извършване на специализирана поддръжка 

Техническото обслужване и поддръжка на подвижната техника на депото ще 
включва: 

• ежедневен преглед и поддръжка на системите на техниката 

• з а р е ж д а н е с г о р и в а 

• смазване 

• скрепителни и регулировъчни работи 

• установяване на възникнали дефекти и отстраняването им 

При сезонното техническо обслужване ще се извършва : 

• проверка на готовността на машината за сезонна експлоатация 

• смяна на маслото на двигателя и на смазочните материали 

• проверява се плътността на електролита в акумулаторната батерия 

• у п л ъ т н е н и е на кабината и други работи 

Всички тези процедури по поддръжка на техниката ще се извършват в 
ремонтната работилница , намираща се на територията на Регионалния център. 

Ще се спазват инструкциите от производителя за поддръжка на съответната 
техника. > 
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