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Източник: focus-news.net 
 
Заглавие:  1 028 тона излязло от употреба електрическо и електронно оборудване е прието в 
пунктовете за на отпадъци 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
От началото на 2013 г., до юли включително, са предадени 1028 тона излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване от двете организации по оползотворяване на отпадъци - "Елтехресурс" АД и 
"Екобултех" АД, с които Столична община (СО) има сключен договор, съобщиха от пресцентъра на 
общината. Фирмите са ангажирани да събират, осигуряват временно съхранение предварително 
третиране и предаване за оползотворяване и обезвреждане отпадъците.  
Събирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се извършва по 
предварително утвърден от Столична община годишен график, публикуван на интернет страницата на 
общината и на двете организации. За удобството на гражданите е създадена възможност за организиране 
на предаването на ИУЕЕО и в неработни дни. Извозването и приемането на отпадъците е безплатно за 
гражданите. 
 
Източник: dnesbg.com 
 
Заглавие:  Срещу 42 млн. лв. търсят строител на депото за отпадъци в областта 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
До края на 2015 г. трябва да е готово новото депо за битовите отпадъци на общините Велико Търново, 
Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец и Стражица. Вече е обявена обществената поръчка за избор 

http://www.focus-news.net/index.php?id=n1820645
http://www.dnesbg.com/ikonomika/sreshtu-42-mln-lv-tarsyat-stroitel-na-depoto-za-otpadatsi-v-oblastta.html
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на строител на депото. Само за тази дейност по проекта, финансиран по Оперативна програма “Околна 
среда”, са разчетени 41 910 734,27 лева без ДДС. 
Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за строежа на регионалното депо, са изключително 
рестриктивни. За участие в обществената поръчка кандидатите първо трябва да внесат депозит от 420 000 
лева. Ако Управляващият орган не признае разходите по строежа на новото сметище и не ги възстанови 
на общините, те като възложител ще си ги изискат с дължимата законна лихва от строителя, е записано в 
условията на обществената поръчка. 
Кандидатите за изграждането на депото задължително трябва да са мощни фирми. В условията по 
поръчката се изисква фирмите да имат за последните три финансови години общ оборот от дейността си 
най-малко 50 млн. лв. без ДДС, а направеното строителство за този период да е за поне 30 млн. лв. 
Участникът следва да осигури собствени финансови средства или да осигури с кредитна линия собствен 
разполагаем ресурс от поне 10 млн. лв. През последните пет години кандидатите за изграждане на 
регионалното депо трябва да са построили поне едно депо за обезвреждане на битови отпадъци и да 
има поне един изпълнен договор за доставка и монтаж на технологично оборудване за обекти в областта 
на управлението на отпадъците. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 10 октомври. 
Паралелно с обществената поръчка за строежа на депото е отворена и процедурата за фирма, която да 
изгради техническата инфраструктура. За довеждащия водопровод до новото сметище, за отвеждащия 
колектор и за ел. захранването, както и за пътната връзка до депото, са разчетени 914 385 лева без ДДС 
по ОП “Околна среда”. Тези дейности трябва да са финализирани не по-късно от края на юни 2015 
година. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 11 октомври. 
Идеята във В. Търново да се изгради ново регионално депо е от преди повече от 15 г. Две петилетки бяха 
загубени, докато се определи, че в Шереметя ще е площадката за сметището на шестте общини в 
областта. 
Новото регионално депо струва 62,3 млн. лв. Със съфинансиране от 3,2 млн. лв. се включват шестте 
общини от сдружението “За чисти селища”, които ще депонират там битовите си отпадъци. Депото ще 
бъде върху 160 декара. На него се предвижда да има специална инсталация за преработка на 
органичните отпадъци в компост за наторяване. За да няма затрупване на депото с битови отпадъци, в 
шестте общини са предвидени местни сепариращи инсталации за преработка на боклука от 
домакинствата. 
 
Източник: dnesbg.com 
 
Заглавие:  В Г. Оряховица разполагат нови контейнери за отпадъци 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1135760
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Започва изтегляне на цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци на територията на община 
Горна Оряховица. Заради отнетия лиценз за работа на „ЕкоРесурс България" АД, фирмата изпълнител ще 
бъде заменена от „ЕкоБулпак", съобщават от общинската администрация. 
До края на месец ноември се планира разполагането на цветни контейнери на новата фирма. Те ще бъдат 
два вида - жълти и зелени. В зеления контейнер ще се изхвърлят отпадъци от стъкло, докато жълтият ще 
събира отпадъци от хартия, пластмаса и метал. 
 


