
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

« ИЗГРАЖДАНЕ ОБСАДНИ ДИГИ И КЛЕТКА 1 НА  ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД » 

 

 
1. СМР включва: Изгребване на сгурнопепелни маси от западната секция на площадка за 

предварително съхранение (ППС „Б”) с последващо транспортиране, разстилане и уплътняване в 

района на бившия сгуроотвал. Изграждане на обсадни диги, съгласно чертеж №462.00.0_I02-

01.011 и клетка 1, съгласно чертеж № 462.00.0_I02-01.002. Опръстяване. 

 Изискванията към земните маси за опръстяване - да са без едри включвания (над 60 

мм), като посоченото количество трябва да покрие сгуропепелните маси от освободеният обем  на 

площадка за временно съхранение запад. 

 Обсадните диги се изграждат от сгурни маси, намиращи се на основна площадка на 

дружеството - до 3 км от обекта на поръчката. 

 

2.  Количество и обем за изгребване, транспортиране, разстилане и уплътняване -  до 

100 000 м3.  

 

3. Количество и обем за опръстяване: Обемът на материал за опръстяване е до покриване 

на обсадните диги с 50 мм слой. Очаквано количество - 500 м3 

 

4. Обема на материала за изграждане на обсадни диги и депонирани от основна 

площадка - 25 000 м3 в това число:  

 12 500 м3 – диги; 

 12 500 м3 –  разстилане и опръстяване; 

 

5. Технология на изпълнение: 

 

 Предварително подравняване на терена – до 40 дка 

 Изгребване, транспортиране, разстилане и уплътняване до 100 000 м3 сгуропепелни 

маси от ППС „Б” 

 Изграждане на 950 м.л. обсадни диги от сгурен материал намиращ се на основна 

площадка  

 Опръстяване на външната част на обсадни диги - 950 м.л. със очаквано количество 

500 м3 земни маси. 

 

 

 



 

6. Срок за изпълнение: до 45 (четиридесет и пет) календарни дни  след получаване на 

писмена заявка. 

 

7.  Местоположение на площадката: 

Мястото за изпълнения на поръчката е разположено в южната част на гр. Сливен, в 

промишлената му зона, източно от шосе Сливен - Самуилово, южно от река Асеновска- скица 

(Приложение 1) 

 

 Площ на площадка за предварително съхранение (ППС) – 18 дка. 

 Транспортно разстояние  за изгребаните маси - до 2 км. 

 Транспортното разстояние за сгурни маси  - до 3 км. 

 

8. Други изисквания:  

Материалът за опръстяване се осигурява от Изпълнителя. Времето за начало на изпълнение 

ще бъде съобразено от Възложителя с цел минимизиране вероятността от неорганизирани прахови 

емисии. Въпреки това отговорността при констатиране на запрашване е на Изпълнителя – следва 

да се изпълняват технически мероприятия (оросяване с водоноски, омокряне и др.) с цел 

недопускане замърсяване на околна среда ( терени и въздух).  

9. Участникът трябва да разполага минимум със следното техническо оборудване: 

1. Багер – 1бр. 

2. Булдозер – 1бр. 

3. Самосвал - високо проходим с повишена товароносимост – 4 бр.  

4. Челен товарач – 1 бр. 

5. Техника за оросяване на земни транспортни пътища 

 

8. Начин на отчитане на извършената работа: 

8.1. Изгребване на ППС „Б”: 

 Маркшайдерски замер на съществуващо положение преди началото на работата;  

 Маркшайдерски замер на освободеният обем след изпълнение на поръчката. 

8.2. Извозване от основна площадка на ТЕЦ до обект предмет на поръчката: 

 Маркшайдерски замер на количества сгурни маси преди изграждане обсадни диги 

 Маркшайдерски замер на количества сгурни маси след изграждане обсадни диги 

8.3. Опръстяване:  

 Маркшайдерски замер на опръстена квадратура на диги при дебелина на слоя 50 мм 

 

Забележка*: При желание от страна на участника, Възложителя ще осигури  

предварителен оглед на обекта. На приложената скица обекта е означен като секция „Запад 

- Б”  



Скица (Приложение 1) 

 

 


