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ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ 
 

1. ВИД  НА  ОТПАДЪЦИТЕ, ПРЕДМЕТ  НА  ПОРЪЧКАТА 

 

1.1.  Дефиниране на понятията: 
В съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство Възложителят е длъжен 

да прилага мерките и да упражнява контрол за защита на околната среда и опазване на 

човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от 

образуването и управлението на отпадъците. 

Община Айтос, в изпълнение на законовите изисквания, с възлагането на настоящата 

обществена поръчка цели да подобри качеството на околната среда и качеството на живот чрез 

осигуряване на здравословна и благоприятна среда на територията на населените места от 

общината, като недопуска замърсяване на обществените територии с отпадъци, образуване на 

локални замърсявания и нерегламентирани сметища. 

� Отпадъци 

По смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) „отпадък" е всяко вещество 

или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е 

длъжен да се освободи (§ 1, т. 17 от ДР на ЗУО). 

� Битови отпадъци 

„Битови отпадъци" са „отпадъци от домакинствата" и „подобни на отпадъците от 

домакинствата" (§ 1, т. 4 от ДР на ЗУО). 

� Отпадъци от домакинствата 
„Отпадъци от домакинствата" са отпадъците, образувани от домакинствата  (§ 1, т. 18 от 

ДР на ЗУО). 

� Подобни отпадъци  

„Подобни отпадъци" са отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с 

отпадъците от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от 

селското и горското стопанство (§ 1, т. 26 от ДР на ЗУО). 

� Биоразградими отпадъци 

„Биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат способността да се 

разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и 

други. (§ 1, т. 3 от ДР на ЗУО). 

� Масово разпространени отпадъци 
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„Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след употреба на 

продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите 

характеристики изискват специално управление (§ 1, т. 7 от ДР на ЗУО). 

� Други отпадъци, обект на обслужване по настоящата процедура: 
 

- малки количества строителни отпадъци, генерирани от ремонт на частни жилища 

и офиси; 

- сгурия и пепел от битово отопление, оставени в близост до съдовете за твърди 

битови отпадъци - появява се сезонно през отоплителния сезон; 

- растителни отпадъци – появяват се сезонно от урегулираните поземлени имоти и 

от улична декоративна растителност; 

- животински отпадъци – в населените места, в които се отглеждат животни; 

- други отпадъци, оставени в непосредствена близост до съдовете за отпадъци, 

които не са с параметри на едрогабаритни отпадъци; 

- други подобни отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци. 

 

2. СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ  НА  ОТПАДЪЦИТЕ – 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИЗИСКВАНИЯ 

 2.1. Събиране и транспортиране на отпадъците – общи условия: 

За извършване на дейностите, предмет на настоящата процедура, Изпълнителят трябва 

да притежава валиден Регистрационен документ за изпълнение на услуги по сметосъбиране и 

транспортиране на отпадъци, издаден от компетентния орган по реда на чл. 35, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО) или валиден Регистрационен документ за 

извършване на дейностите, предмет на поръчката по чл. 12 от ЗУО /отм./, съгласно § 6, ал. 1 от 

ПЗР на ЗУО, даващ му право да извършва дейност по сметосъбиране, сметоизвозване и 

транспортиране на отпадъци на територията на Община Айтос. Определеният Изпълнител 

представя на Възложителя заверено копие на валидния Регистрационен документ при 

подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. 

За извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване (транспортиране) на 

отпадъците, предмет на процедурата, участникът трябва да разполага със специализирани 

транспортни средства, регистрирани и застраховани в съответствие с действащите нормативни 

актове - сметосъбиращи и сметоизвозващи автомобили с вариопреса или ротопреса за 

обслужване на съдовете за отпадъци.  

Участникът трябва да разполага с база на територията на Община Айтос, предназначена 

за съхранение и ремонт на автомобилния и контейнерен парк, използван за изпълнението на 

поръчката. 
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За извършване на дейностите по сметосъбиране Изпълнителят следва да използва 

специализирани метални и/или HDPE съдове.  

2.2. Специфични характеристики и изисквания към съдовете за отпадъци: 

 

2.2.1 Обхват на дейностите по сметосъбиране: 
 Обхватът на предстоящите за изпълнение дейности по сметосъбиране предвижда 

следното: събиране със специализирани съдове на битови и подобни на тях отпадъци, 

генерирани на цялата територия на Община Айтос, включително почистване на съдовете за 

смет на място, непосредствено след обслужването им, както и на площите около тях, в 

съответствие с изискванията на приложимото законодателство, като услугата обхваща всички 

населени места от общината. 

 Съдовете се поддържат в изправност, в добро санитарно-хигиенно състояние и в 

естествен вид с цел предотвратяване разпиляването на отпадъци, като следва своевременно да 

се ремонтират и периодично да се обновяват при повреда, неподлежаща на отстраняване. 

Измиването и дезинфекцията на специализираните съдове за обезвреждане на вредните 

микроорганизми се извършва след заявка на Възложителя и трябва да е съобразено с 

изискванията и мерките за безопасност при работа с механични, химични и биологични 

средства, като препаратите, които се използват следва да имат сертификат за качество. 

2.2.2. Вид и количество на съдовете за битови отпадъци: 

За качественото изпълнение на услугата по сметосъбиране, предмет на настоящата 

поръчка, участникът следва да разполага с изискуемото минимално количество собствени 

специализирани съдове за отпадъци. Общият  обем и брой  на съдовете за битови отпадъци 

през периода на изпълнение на поръчката може се увеличава, в зависимост от наличието на 

бракувани/негодни съдове и/или от възникнала необходимост за разполагане на допълнителен 

брой съдове при въведени в експлоатация нови обекти, и/или обслужване на допълнително 

включени райони. С оглед горното, Изпълнителят на настоящата обществена поръчка трябва 

да има на разположение за целия срок на договора и допълнително минимално количество 

специализирани съдове за битови отпадъци, за да може да осигури нуждите на Възложителя 

при необходимост.  Участникът в поръчката следва да представи документи за доказване на 

съответствието си с изискванията на Възложителя за технически възможности, от които да е 

видно, че той има минимално изискуемия брой собствени специализирани съдове за битови 

отпадъци, необходими за извършване на услугата, или че при изпълнението на поръчката ще 

има на разположение ресурсите на трето/и лица. Община Айтос разполага със собствени 

специализирани съдове за отпадъци, които ще  предостави на Изпълнителя за срока на 

договора за ползване и стопанисване.  



                       О Б Щ И Н А    А Й Т О С 
                    ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

   

 

4 

 
8500 Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3 

Централа: тел. (0558) 2-26-65; 2- 34-50; 2-35-41 

Факс: (0558) 2-21-33; E-mail: aetos5 @ abv.bg 

 

 

Осигуряването на съдовете за ТБО с изключение на уличните кошчета е задължение на 

изпълнителя.  

2.2.3. Изисквания към видовете съдове за битови отпадъци: 

Всички съдове за събиране на смесени битови отпадъци, предмет на настоящата 

поръчка, трябва да отговарят на изискванията на българските и европейските стандарти за 

подвижни събирателни съдове, на изискванията за безопасност и здраве. Конструктивните 

размери на контейнерите трябва да отговарят за ползване от всички сметоизвозващи машини. 

Съдовете следва да бъдат с ненарушена цялост, метални и/или от HDPE, като отговарят и на 

следните специфични изисквания: 

� Контейнери тип „Бобър” – 1.1 м3
: 

� Обем (вместимост) - 1100 литра; 

� Материал - стоманена ламарина с дебелина минимум 1.5 мм с поцинковано 

покритие и/или полиетилен с висока плътност – HDPE. 

 

� Кофи тип „Мева” – 0.11 м3
: 

� Обем (вместимост) - 110 литра ; 

� Материал - стоманена ламарина с дебелина минимум 1.5 мм с поцинковано 

покритие и/или полиетилен с висока плътност – HDPE. 

 

Други  с обем по-малък от 2.м3
. 

 

2.2.4.  Количество на съдовете за битови отпадъци: 

Минималният общ обем на съдовете за ТБО е даден в колона 7 от таблицата по т.І.1.3 

Участниците в процедурата може да предложат: 

- запазване на наличните видове и количества съдове по колона 5  и 6; 

- нови видове и/или количества съдове, като се запазва минималният общ обем  от 

колона 7 на таблицата по т.3. 

Подмяната и допълването на съдовете за отпадъци с нови  при започване на дейността е 

задължение на Изпълнителя.  

Подмяната на повредените съдове за ТБО е задължение на изпълнителя. Същата следва 

да се извършва по предложение на участника, но не повече от 4 (четири) календарни дни .  

 

�        Улични кошчета – 100бр. са доставка на възложителя.  
 

4.2.5.  Експлоатация и  ремонт на съдовете за отпадъци: 

4.2.5.1.  Експлоатация:  

Изпълнителят осигурява: 
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� Експлоатация и работа с контейнерите и кофите с грижата на добър стопанин; 

� Цялостно изпразване на контейнерите и кофите в сметосъбиращите автомобили; 

� След разтоварване - връщане на контейнерите и кофите на точно определените им 

места и затваряне на капаците. 

 

4.2.5.2. Ремонт на съдове за отпадъци: 

 При констатиране от страна на Възложителя на технически повреди на съдовете за 

битови отпадъци - счупени, без колела, без капаци и/или други подобни,  Изпълнителят трябва 

да ги подмени с годни за ползване съдовете за битови отпадъци, в срок до 4 (четири) 

календарни дни от получаване съобщението на Възложителя. 

4.2.6. Честота на обслужване на съдовете за смет и честота на сметоизвозването на 
отпадъците, предмет на процедурата ще  става по утвърден план-график за всяко населено 

място, съгласно посочената кратност. 

Честотата за извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

територията на населените места от Община Айтос е, както следва:  

Основната  честота на събирането и извозването на отпадъци е 1 път седмично, но е 

допустимо където не могат да се разположат достатъчно съдове, да се сложат по-малко от тях 

/но не по-малко от сега съществуващите/, които да  се извозват на по-често - това важи с 

особена сила за централната  част на гр.Айтос, където за разположените съдове /най - малко 70 

броя тип „Бобър” / е необходимо да се предвиди ежедневно извозване. 

 Всяка промяна на броя и разположението на съдовете за отпадъците съгласува с 

Възложителя. 

Забележка: Броят на съдовете за битови отпадъци през периода на изпълнение на 

поръчката може да варира, в зависимост от наличието на бракувани/негодни съдове и/или от 

възникнала необходимост за разполагане на допълнителен брой съдове при въведени в 

експлоатация нови обекти, и/или обслужване на допълнително включени райони. При 

разпределението на съдовете за отпадъци по населени места Изпълнителят предварително 

съгласува с Възложителя местоположението на контейнерите. 

4.2.7. Допустими технологични операции по събиране и транспортиране на 
смесени битови отпадъци от специализираните съдове за битови отпадъци: 

Основните технологични операции, които се изискват при сметосъбирането на смесени 

битови отпадъци от съдовете и при сметоизвозващите автомобили, са: 

1.) изнасяне на съдовете до сметоизвозващия автомобил; 

2.) закачване, изсипване и откачване на съдовете от автомобила; 

3.) връщане на съдовете на старото място; 
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4.) почистване на района около съдовете при товаро-разтоварните работи; 

5.) почистване на площадките около контейнерите от разпилени битови отпадъци. 

6.) транспорт на контейнера до общинското депо; 

7.) депониране на отпадъка на общинското депо за битови отпадъци в село Братово. 

8.) спазване на условията за безопасност при извършването на дейностите по товарене, 

транспорт и депониране на битовите отпадъците.  

 При извършване на дейността по събиране и извозване на смесени битови отпадъци не 

трябва да се допуска: 

1.) разтоварване на отпадъци извън депото за отпадъци; 

2.) разпиляване на отпадъци около съдовете за смет; 

3.) разпиляване на отпадъци при транспортиране. 

4.3. Почистване на територии за обществено ползване . 
Възложителя изисква от Изпълнителя да организира почистване (метене – ръчно, 

механизирано или комбинирано) на територията на гр.Айтос 7 /седем/ дни в седмицата  на 

площ 150 дка. Точното местоположение на зоните за почистване ще се определя от 

Възложителя.  

4.3.1. При почистване на териториите  за обществено ползване, Изпълнителят 

извършва:  

- измитане и събиране на купчини  на отпадъците, както и изхвърлянето им  на 

депото в деня на измитането; 

-  тесане на тревата от горепосочените площи и изхвърляне на тревата на депото в деня 

на   тесането; 

- уборка на зелените площи, разположени в тротоарите и депониране насъбраните  

отпадъци в деня на уборката. 

4.3.2. Недопустими методи на почистване. 

Недопустими са всички методи на почистване, които нарушават безопасността на 

работа, увреждат чужда собственост или са неудобни за гражданите. Изпълнителят  няма 

право да използва такава техника за събиране и извозване  на отпадъци, чийто габарити  не са 

подходящи за улиците на гр.Айтос и останалите населени места на общината. 

Също така Изпълнителят е длъжен: да предпазва от вреди всички съществуващи 

комуникации /електрически мрежи, въздушни кабели и проводи и др./, както и всички 

благоустройствени съоръжения, настилки по улиците, тротоари, огради, бордюри, сгради 

/обществени или частна собственост/, елементи на вертикалната пътна маркировка и др., 

разположени в границите на почистваните улици и в близост до тях. 

Изпълнителя е длъжен да събира отпадъка от всички съдове за отпадъци, независимо от 

това дали същите са пълни изцяло. 

1.2.4. Безопасност на движението. 

- При извършване на услугата по събиране и извозване на ТБО, Изпълнителят 

използва всички приемливи и достъпни методи на действие, за да намали до крайна степен 

безпокойството или неудобството, което може да причини на трафика и пешеходците; 
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- Изпълнителят не позволява на ползваните от него превозни средства да 

превозват товар с тегло над позволеното, както и да разпиляват превозваните ТБО. 

 

4.4. Почистване на листопад в гр. Айтос. 
Пълнене  в полиетиленови чували  от ролки по 130 литра. Натоварване в 

сметосъбираща машина и извозване  до депо.  

Остойностяването се извършва за площ 100 дка. Точното местоположение на зоните за 

почистване ще се определя от Възложителя. Заплащането ще бъде за  реално извършени 

дейности. 

4.5. Зимно почистване от сняг и лед в гр. Айтос. 
4.5.1. Почистване на улични платна от сняг и лед (без извозване). При нужда да се 

третира с луга, пясък. Остойностяването се извършва за площ 30 дка и продължителност на 

снеговалеж 10 дни. Точното местоположение на зоните за почистване ще се определя от 

Възложителя. Заплащането ще бъде за  реално извършени дейности. 

4.5.2. В дните, в които има снеговалеж, работниците по почистване на териториите за 

обществено ползване, почистват от сняг и лед тротоарите на тези зони. 

 Почистването от сняг обхваща: 

- Почистване с лопати и метли; 

- Опесъчаване – 1,5 кг/м
2
; 

- Механизирано почистване (с лека техника) на пешеходните площади в централна 

градска част. 

 

5.  Изисквания към материално-техническата база:  
Изпълнителят трябва да разполага с база на територията на Община Айтос (собствена 

или наета), предназначена за съхранение и ремонт на автомобилния и контейнерен парк. 

Изпълнителят следва да осъществява поддръжка, ремонт и почистване на транспортните 

средства, като подсигури помещения и други необходими съоръжения за тази цел. 

Поддръжката и ремонтът на съдовете за отпадъци са за сметка на Изпълнителя. Разходите по 

извършване на тези дейности следва да са разчетени в Ценовото предложение на участника, 

като Възложителят не дължи допълнително заплащане за извършването им по време на 

изпълнението на договора. 

 6. Технически изисквания към транспортните средства: 
Минималният брой и вид транспортна техника, необходима за изпълнение на 

дейностите по настоящата обществена поръчка, наличието на която участникът трябва да 

докаже в офертата си и трябва да поддържа налична за целия срок на договора, е следната: 

• Специализирана техника и машини – характеристики и изисквания: 

6.1. Сметоизвозващи автомобили с вариопреса или с ротопреса за обслужване на съдове 

за ТБО и обем между 16 м3 и 32 м
3
 – 4 броя, трябва да са с минимум европейски  екологичен 

стандарт ЕВРО 4 или еквивалент. 

6.2. Специализиран автомобил за дезинфекция и измиване на съдовете за ТБО – 1 брой, 

трябва да е с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО 5 или еквивалент.  
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6.3. Резервен сметоизвозващ автомобил с вариопреса или с ротопреса за обслужване на 

съдове за ТБО и обем между 16 м3 и 32 м
3
 – 1 брой, трябва да е с минимум европейски  

екологичен стандарт ЕВРО 4 или еквивалент. 

 

 

Всеки участник може да предложи по-голям брой техника за изпълнение на дейностите, 

като го описва в план-графиците за изпълнение на тези дейности. Възложителят си запазва 

правото да изисква от участника допълнително техническо обезпечение на дейностите, когато 

това се налага поради обективна невъзможност за качествено изпълнение на предмета на 

поръчката в съответните срокове. 

� Всяко транспортно средство или водач трябва да бъде екипирано с подходящи 

уреди за комуникация (мобилен телефон). 

� Всяко транспортно средство трябва да е оборудвано най-малко с по една метла и 

лопата за почистване на отпадъците, които може да се разпилеят при почистване, събиране и 

извозване. 

� Всички транспортни средства трябва да бъдат достатъчно сигурни, за да се 

предотврати всякакво замърсяване от разпилени отпадъци, разливане на инфилтрат или други 

материали и течности. 

� Изпълнителят на поръчката е длъжен да поддържа всички транспортни средства 

чисти като се измиват най-малко веднъж седмично. 

� Всички транспортни средства следва да са регистрирани и застраховани, и да 

работят в съответствие с всички действащи законови и нормативни актове. 

� На транспортните средства и съоръжения трябва да работят само квалифицирани 

и лицензирани водачи. 


