
СМР : ОБЕКТ: Пробутване на отпадъци от зона 3 и 4 на обект: 
 

,,РЕКУЛТИВАЦИ НА ДЕПО ЗА ТБО ОБЩИНА БЕЛОВО,, 
 
 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО / спесификация на изпълнение на поръчката/ : 
  

Описанието на технологията на изпълнение и качество са включени в проекта за 
,,Рекултивация на депо за ТБО,, на община Белово, който на поседващ етап ще се 
възложи от Община Белово. Пробутването на отпадъците от зона 3 и 4 на 
обект:,,РЕКУЛТИВАЦИ НА ДЕПО ЗА ТБО ОБЩИНА БЕЛОВО,,  е показано в 
приложените схеми към поканата. 
На този етап Възложителят има неотложна задача да освободи площадката определена 
за изграждане на ,,компостираща инсталация,, от наличните ТБО. 
Възложителят – кмета на община Белово е провел обществена поръчката с предмет: 
Избор на изпълнител за "Проектиране, авторски надзор, строителство,доставка и монтаж 
за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и /или 
биоразградими битови отпадъци с капацитет 2000т/г от община Белово в УПИ II 86, 
местност "Вучата могила", землище село Дъбравите, ЕКАТТЕ – 24414, община Белово" 
ID: 00112-2018-0005, на която се е явил камо един кандидат: Участник ,,Делчев 
инженеринг,,ЕООД .В резултат на проведената процедура е сключен договор АРД 
60/04.10.2018год. , който договор е в процес на изпълнение. Счита се че налице условие 
поръчката да се изпълни от ,,Делчев инженеринг,,ЕООД поради обстоятелството че на 
този изпълнител е възложено изпълнение на обект,,"Проектиране, авторски надзор, 
строителство,доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране на 
разделно събрани зелени и /или биоразградими битови отпадъци с капацитет 2000т/г от 
община Белово в УПИ II 86, местност "Вучата могила", землище село Дъбравите, което 
означава че същият Изпълнител ще следва да подготви площадката и терена във вида в 
който на последващ етап да започне своевременно строителството за изграждане на 
инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и /или биоразградими битови 
отпадъци с капацитет 2000т. 

Наличното количество отпадък /ТБО/, който следва да се пробута, за да се 
освободи площта за изпълнение на договорените СМР  е в зони 3 и 4, за което 
количествена и стойностна сметка е изготвена от проектанския екип на 
проект,,Рекултивация на ТБО.,,..Терена следва да се подготви за предвидените за 
,,компостираща инсталация,, Възложителя счита за неотложно и целесъобразно да се 
пробута отпадъка в съседните площи и терените, който за извън обсега на площадката за 
,,компостираща,, и съгласно приложената схема за изпълнение на проект ,,Рекултивация 
на ТБО на община Белово,,.  

 
Средствата за тази дейност и СМР са осигурени съгласно Решение на Общински 

съвет Белово № 701/11.09.2019год. 
 


