
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

1. Спецификациите описват изискванията на възложителя относно обхвата, 

качеството и приемането на услугите в изпълнение на обществената поръчка с предмет 

„Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови 

пространства на територията на Столична община район "Оборище". 

Дейностите се възлагат от Кмета на района, а контрола, приемането и отчитането 

им – от Началник отдел „ИИИКРКТД“ и експерти в отдел. 

 

2.  Изисквания за изпълнение на дейностите: 

Всички дейности ще се изпълняват съгласно описанието в настоящата спецификация. 

 

2.1. Косене на тревни площи и събиране на окосената трева: 

Дейността включва косене, събиране и извозване на окосената трева. Косенето 

следва да се извършва с качество, осигуряващо височина на тревостоя, подходяща за 

последващите ДДД обработки. Задължително е своевременното събирана на окосената 

трева , за да не се получава непропусклив слой, който да задушава тревния чим.  

Обемът на манипулацията е съгласно описаните площи. Изисква се фирмите да са 

оборудвани с техника за косене – моторни косачки за косене на свободни площи, които 

да отговарят на нормативните изисквания.   

2.1.1. Коситба - Цялото количество окосена трева за деня се събира и в срок до края на 

същият ден се извозва до инсталацията за компостиране на растителни отпадъци. 

Не се допуска изоставяне на окосената трева върху тревните площи, по тротоари и 

алеи или до и в контейнерите за битови отпадъци. 

2.1.2. Резитба на храсти, изсичане на подлест и гъсти храсти, резитба на жив плет, 

резитба на рози: 

Изисква се изпълнителят да е оборудван с техника и инструменти за рязане и с 

машина за смилане/раздробяване на растителни отпадъци – клони. 

Цялото количество клони от резитба за деня се смила /раздробява/, и се извозва до 

инсталацията за компостиране на растителни отпадъци.  

Не се допуска изоставяне на клони или смлени растителни отпадъци върху 

тревните площи, или до и в контейнерите за битови отпадъци. 

2.1.3. Резитба, отсичане, раздробяване на клони с дробилна машина и разтропяване 

на дървесна растителност:  

Изисква се изпълнителят да е оборудван с техника и механизация за резитба и 

отсичане, и с машина за смилане/раздробяване на растителни отпадъци, които да 

отговарят на нормативните изисквания.  

При отстраняване на опасни и паднали дървета, вследствие от аварийни ситуации 

и бедствия, същите се отстраняват незабавно от засегнатите площи, координирано с 

Възложителя.  

При рутинно отсичане или резитби на дървесна растителност, манипулациите се 

извършват след възлагане и при Разрешение за тяхното извършване.  

Цялото количество растителен отпадък - клони от резитба или отсичания за деня 

се раздробява и извозва до инсталацията за компостиране на растителни отпадъци.  

Не се допуска изоставяне на растителни отпадъци и дървесина върху тревните 

площи или до и в контейнерите за битови отпадъци. 

2.1.4. Поддържане на чистотата на масово посещавани места - оборки, събиране на 

строителни отпадъци: 

 Оборки и събиране на отпадъци от кошчета: 



Обемът на оборките е съгласно описаните площи. Извършва се ръчно. Кратността на 

оборките и събирането на отпадъци от кошчета е съгласно утвърден манипулационен 

план. Събраните отпадъци се изнасят своевременно в контейнерите за битови отпадъци. 

 

 Събиране на отпадъци от нерегламентирани сметища в зелени площи: 

Обемът и кратността на събирането на отпадъците от нерегламентирани сметища в зелени 

площи се извършва по преценка и възлагане от Инвеститора. Събраните отпадъци от 

нерегламентирани сметища със строителен характер се извозват до депото в 

кв.”Враждебна”, а тези от битов характер се изнасят своевременно в контейнерите за 

битови отпадъци. 

2.1.5. Събиране на шума 

Дейността включва събиране на листна маса. Обемът на манипулацията е съгласно 

описаните площи.  

Цялото количество шума за деня се събира и в срок до края на същият ден се 

извозва до инсталацията за компостиране на растителни отпадъци, или до друго 

определено от Възложителя място, в случай, че инсталацията не работи.  

Не се допуска изхвърляне на събраната шума до и в контейнерите за битови 

отпадъци.  

.  

2.1.6. Извозване на отпадъците:  

 Отпадъци с битов характер и опаковки, получени от оборки, събиране на кошчета, 

почистване на зелени площи се изнасят своевременно в контейнерите за битови 

отпадъци, или при изрично възлагане за третиране на инсталация за преработка на 

отпадъци на Столична община – площадка „Садината“ – в землището на с. Яна, район 

„Кремиковци“. 

 Отпадъци със строителен характер се извозват за обезвреждане и сортиране на депото 

в кв. „Враждебна“. 

 Растителни отпадъци –шума, клони и др. подобни се извозват до инсталацията за 

биологично третиране „Хан Богров“ – землището на с. Горни Богров, район 

„Кремиковци“. 

3. Оценка на извършената работа  по приоритетни манипулации: 

3.1. Резитби: 

За извършени се приемат всички възложени мероприятия по резитба и транспортиране на 

растителни отпадъци, за което са съставени съответните протоколи.  

3.2. Поддържане на чистота, оборки и събиране на отпадъци от кошчета, почистване 

на нерегламентирани сметища в зелени площи и извозване на отпадъците: 

За извършено почистване, оборки, отпадъци от кошчета или нерегламентирани сметища 

в зелени площи се приема, когато определената територия е почистена, отпадъците са 

изнесени или извозени до съответните съоръжения, описани по-горе в спецификацията, 

за което са съставени и подписани съответните протоколи. 

3.2.1. Оборки и събиране на отпадъци от кошчета:  

Извършва се по възлагане за обем, обхват и кратност. Извършва се ръчно. Кратността на 

оборките и събирането на отпадъци от кошчета е минимум един път седмично, а при 

необходимост и възможност на бюджета може да се извършва по-често. 

Събраните отпадъци се изнасят своевременно в контейнерите за битови отпадъци. 

3.2.2. Събиране на отпадъци от нерегламентирани сметища в зелените площи: 

Обемът и кратността на събирането на отпадъците от нерегламентирани сметища, зелени 

площи се извършва по преценка и възлагане в зависимост от наличния бюджет. Събраните 

отпадъци от нерегламентирани сметища със строителен характер се извозват до депото в 



кв. „Враждебна“, а тези с битов характер се изнасят своевременно в контейнерите за 

битови отпадъци. 

4. Проверка на извършената работа по приоритетни манипулации: 

Изпълнителят докладва ежедневно на Началника на отдел ИИИКРКТД или лице за 

контакт, посочено в договора, за извършената от него работа.  

4.1. Поддържане на чистота и оборки: 

Извършената работа по почистване на масово посещавани места – оборки и събиране на 

отпадъци от кошчета се проверява ежедневно. 

При установяване на неизпълнение, същото се документира и със снимков материал. При 

установено неизпълнение, а именно непочистени участъци, Изпълнителят е длъжен 

незабавно да пристъпи към отстраняване на неизпълнението. 

4.2. Всички останали видове манипулации: 

Извършената работа се отчита и приема след съставяне и подписване на Протокол за 

извършената работа.  

 

 


