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Източник: aop.bg  
 

Заглавие: ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
 

Линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047457  
 

  
 

Текст: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Пазари Север ЕАД, гр.София, 1517, район Подуене, ж.к. Суха река, бл.18, За: Райна 
Александрова, България 1517, гр.София, Тел.: 02 9450143, E-mail: pazarisever@abv.bg 
Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pazarisever.bg. 
Адрес на профила на купувача: http://pazarisever.bg/ profil_kupuvach.htm. 
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги 
КРАТКО ОПИСАНИЕ: Разделно събиране и транспортиране (извозване) на битови отпадъци, извозване на 
биоотпадъци, извозване на строителни отпадъци, разделно извозване на отпадъци по график през 
календарната 2016 гoд. от стопанисвани от Възложителя пазари 
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 90000000, 90500000, 90510000, 90511000, 
90511200, 90511300 
Описание: Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда  
Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци  
Отстраняване и третиране на битови отпадъци  
Услуги по събиране на битови отпадъци  
Услуги по събиране на битови отпадъци  
Услуги по събиране на битови отпадъци по домовете  
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 30000 BGN 
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр.София 
NUTS: BG411 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ: - Участникът в обществената 
поръчка трябва да има възможността за изпълнение предмета на поръчката - Разделно събиране и 
транспортиране (извозване) на битови отпадъци, извозване на биоотпадъци, извозване на строителни 
отпадъци или еквивалентни отпадъци; - Участникът трябва да притежава необходимата техническа 
обезпеченост, както и да притежава разрешение за извършването на дейност по разделно събиране и 
транспортиране на битови отпадъци за територията на Столична община през 2016 година; - 
Сметоизвозващите автомобили трябва да отговарят на българските или еквиваленти европейски 
стандарти за такава техника. Видът и броят на специализираните автомобили трябва да позволява 
изпълнението на зададените в описанието на поръчката параметри; Доказва се със: съответните 
документи от производителя, талон или договор за наем, или еквивалент. Участникът трябва да 
разполага с минимален брой и вид транспортни средства и специализирана техника, необходима за 
изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка. Доказва се с: Участниците подават копие 
от регистрационен талон, копие от документ за екологична категория и копия на документи, доказващи 
изискваните характеристики на автомобила - за всеки автомобил поотделно. - 2 бр.специализирани 
автомобили, сметосъбирачи /собствени или наети/ за обслужване на съдове 1100 л. и 240 л., които 
Изпълнителят да използва за качествено изпълнение на настоящата обществена поръчка до изтичане на 
срока за изпълнението й; - За гарантиране санитарно-хигиенните условия, недопускане на задържане на 
смет в съдовете за ТБО и премахване на неприятни миризми е необходимо да се предвидят периодично 
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измиване, дезинфекция и дезинсекция на съдовете; - Съдовете за разделно събиране на отпадъците, 
трябва да бъдат съгласно разпоредбите на действащото законодателство. Съдове за съхраняване на 
отпадъци /собствени или наети/ - Контейнери тип „Бобър”, трябва да бъдат с количество за обслужване 
не по-малко от 40 бр. Съдовете следва да бъдат здрави и годни за употреба и обслужване, без дефекти, 
счупвания или липсващи елементи. - Участникът да притежава Разрешение, издадено по реда на глава 
Пета, раздел I от Закона за управление на отпадъците или Комплексно разрешително, издадено по реда 
на глава Седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда, издадени от съответните компетентни 
органи към МОСВ или еквивалентен документ. - Участника следва да притежава актуални към датата на 
подаване на офертата: Удостоверение за сертифициране по ISO 9001:2008- Управление на качеството или 
еквивалентен документ; - Удостоверение за сертифициране по ISO 14001:2004-Управление на околната 
среда или еквивалентен документ; - Удостоверение за сертифициране по BS OHSAS 18001:2007-
Управление на безопасни и здравословни условия на труд или еквивалентен документ; Участникът трябва 
да разполага със складова и ремонтна база на територията на София, предназначена за съхранение и 
ремонти на автомобилния и контейнерен парк, използван за изпълнението на поръчката. Базата може да 
бъде собствена или наета. Доказва се със: Заверено копие на нотариален акт за собственост или договор 
за наем. Извънредни услуги по събиране и транспортиране на отпадъците - Възложителят може да 
поиска извънредно от Изпълнителя да предприеме действия по събиране и транспортиране на отпадъци, 
сформирани от организирано събитие, мероприятие или при извънредна ситуация, по заявка в рамките и 
цените определени в договора за изпълнение на обществената поръчка, по график, неразделна част от 
договора. 
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 18/11/2015 16:30 
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 18/11/2015  
 
 
Източник: pa1.bg 
 

Заглавие:  Експертите на РИОСВ съставиха актове на „Биовет“ и „Марица Екофроуз“ 
 

Линк:http://pa1.bg/oblastpazardjik/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%
D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-
%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-
%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/  
 

  
 

Текст: 96 проверки в 73 промишлени обекта са извършили експертите на РИОСВ през октомври. Дадени 
са 44 предписания. Приоритетни са били проверките за установяване на незаконни автоморги, както и на 
лица, които търгуват с авточасти – втора употреба. За констатирано нерегламентирано разкомплектоване 
на излезли от употреба моторни превозни средства на площадка в Пазарджик, на “Латорре Авто” ЕООД е 
съставен акт по Закона за управление на отпадъците. В резултат на извършен емисионен контрол и 
установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения са съставени актове по Закона за 
водите на „Биовет“ АД, гр. Пещера и „Марица Екофроуз“ ЕАД, гр. Пазарджик. На „Интермашинекс” ООД, 
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гр. София, стопанисваща вилно селище „Ива” в землището на гр. Сърница е съставен акт за заустване на 
отпадъчни води без разрешително в язовир Доспат. 
През октомври на «зелен телефон» и по електронната поща в РИОСВ постъпиха 11 сигнала. След бърза 
реакция и предписания на „Напоителни системи” ЕАД беше възстановено нормалното водоподаване в 
канала на улица „Тинтява” в Пазарджик. След намеса на екоинспекцията е преустановено 
нерегламентирано изсипване на изкопни маси от ремонт на водопровод на закрито сметище в м. 
„Чифлика”, землище на с. Сестримо. 
Проверките и констатациите определиха шест от подадените сигнали за неоснователни, два са 
препратени за предприемане на действия от администрациите на община Велинград и ОД ”Земеделие”- 
гр. Пазарджик, а по един проверката предстои. 
 
 
Източник: struma.bg 
 

Заглавие: 7030 лв. глоби при 79 проверки събра РИОСВ - Благоевград  
 

Линк: http://struma.bg/news/66642/1/1/7030-lv-globi-pri-79-proverki-subra-RIOSV-Blagoevgrad.html   
 

  
 

Текст: 3030 лв. глоби и наказателни постановления и още 4000 лв. от проверката на 79 обекта на 
територията на Благоевградска област отчете Регионалната инспекция по околната среда и водите за 
изборния месец октомври. 
Най-сериозни санкции отнесоха гоцеделчевската фирма „НИКОЛ“ ЕООД и „УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД“ 
ЕООД, чийто обект е в санданското село Поленица. Двете фирми ще платят по 2000 лв. за отказ да водят 
отчетност по Закона за управление на отпадъците. 
Наказателни постановления издадоха проверяващите на столичната "Алфа Динамик" ЕООД и 
гоцеделчевската "Пиринпласт" АД за неизпълнени предписания от РИОСВ - Благоевград при предходни 
проверки. 
Румен Емилов Методиев, Христо Живков Джевизов и Венцислав Ташев Ангушев също влязоха в 
наказателния списък на РИОСВ - Благоевград заради събиране и транспортиране на отпадъци без 
издаден регистрационен документ. 
 
 
Източник: enterprise.bg 
 

Заглавие: Над 4 млн. кубика стари отпадъци на сметището в с. Долни Богров са неутрализирани  
 

Линк: http://enterprise.bg/blog-news/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-4-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-
%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82/    
 

http://enterprise.bg/blog-news/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-4-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82/
http://enterprise.bg/blog-news/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-4-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82/
http://enterprise.bg/blog-news/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-4-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82/
http://enterprise.bg/blog-news/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-4-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82/
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Текст: Над 4 млн. кубика отпадъци, трупани в продължение на 25 години край с. Долни Ботров, са 
неутрализирани и няма да бъдат заплаха за въздуха, водите и почвите в региона. Това бе реализирано по 
„Проект за закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци-село Долни Богров“, финансиран 
чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) по проект № 
DIR-51222031-1-173 по „Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ Общата стойност на проекта е в 
размер на 29 880 977,53 лв. 
Депото се намира в Североизточната част на Софийското поле в района на Кремиковци и заема част от 
терасата на р. Лесновска. Експлоатацията му започва през 1972 г. и продължава до 1997 г. Депонираните 
количества отпадъци са сериозен проблем, тъй като гнилостните процеси продължават, отделят се 
вредни газове и има рискове за замърсяване на река Лесновска, въздуха и подпочвените води. 
За решаване на възникналите проблеми се налага закриване и рекултивация на депото, за което са нужни 
сериозни инвестиции, тъй като площадката е с площ от 529,94 декара, заобиколено е от езера, а на някои 
места височината на депонираните отпадъци достига 15 м. Решението идва с проект: „Изпълнение на 
дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Р 
България, които не отговарят на нормативните изисквания“, реализиран чрез ПУДООС по „Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013г.“ ПУДООС отпуска безвъзмездна финансова помощ на Столична 
община с два договора № 8585/17.07.12г. и № 9215/29.05.13г. на обща стойност 29 880 977,53 лв. 
Дейностите, включени в проекта са изпълнени. 
Основната цел на проекта е да се намали максимално влиянието на натрупаните отпадъци върху 
околната среда, което е свързано с извършването на инженерно-технически мероприятия. Отпадъкът се 
събира, валира и изолира с фолио, което не позволява проникване на отпадни води в почвата. 
Инфилтратът се отвежда в специални резервоари, има и система от кладенци и колектори за отвеждане 
на образувалите се био-газове, които се изгарят чрез горелка, така че във въздуха не се отделят диоксини 
и фурани. Така днес опасността от замърсяване на почвите, водите и въздуха е сведена до минимум. 
Проектът „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци 
на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания“, реализиран чрез 
ПУДООС е на стойност 97 627 253,99 лв. Изпълнители са 37 общини, като общини Силистра, Хитрино и 
Ветово закриват по две нерегламентирани депа на територията си. 
В общини Раковски и Калояново са окончателно приключили дейностите по изпълнение на техническата 
и биологична рекултивации, в резултат на което са рекултивирани 48,76 дка. До момента са изпълнени 
техническата рекултивация на още 33 депа, сред които са депата в Самуил, Цар Калоян, Сухиндол, 
Каспичан, Разград, Кубрат, Угърчин, Хитрино, Борово, Костинброд, Симеоновград, Козлодуй, Летница, 
Сливо поле, Царево, Силистра, Каолиново, Главиница, Оряхово, Чипровци, Тополовград, Свиленград и др. 
Изпълняват се строително-монтажните работи в още 3 общини. С приключването на целия проект ще 
бъдат рекултивирани над 1591 дка, но най-голямата полза е, че се намаляват рисковете за здравето на 
хората и ще бъде подобрена жизнената среда на населението на територията на общините, извършили 
рекултивация на старите си общински депа за ТБО. 
 
 
Източник: gradat.bg 
 

Заглавие: 220 млн. лв. инвестирани по ОПОС в Плевенска област  
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Линк:  http://gradat.bg/news/2015/11/09/2644512_220_mln_lv_investirani_po_opos_v_plevenska_oblast/ 
/   
 

  
 

Текст: Деветнайсет проекта на обща стойност 220 млн. лв. са реализирани в Плевенска област по 
програма "Околна среда 2007 – 2013", обяви на откриването на новоизградената регионална система за 
отпадъци за регион Плевен министърът на околната среда Ивелина Василева. Освен този мащабен 
проект над 28 млн. лв. в областта бяха изградени две пречиствателни съоръжения в общините Червен 
бряг и Кнежа, положена беше 63 км ВиК мрежа, доставени бяха 40 нови тролейбуса, за да се подобри 
градският транспорт на Плевен. 
Освен  клетка за отпадъци с капацитет 785 500 хил. тона депото включва сепарираща и компостираща 
инсталация и център за предаване на отпадъците. Регионалната система ще обслужва 186 хил. жители на 
територията на шестте общини. От началото на годината досега това е 13-а система за управление на 
отпадъци на регионален принцип, която се открива. 70 общини вече имат модерни системи, изградени 
със средства от оперативната програма, обслужващи близо 3.5 млн. население. По ОП "Околна среда" 
освен изграждане на нови съоръжения са осигурени 90 млн. лв. през ПУДООС за закриване и 
рекултивация на стари сметища. В края на годината се очаква да бъдат отчетени 37 рекултивирани депа. 
 
 
Източник: e-79.com 
 

Заглавие: Общинска фирма „Биострой“ поставя 700 кофи за пепел  
 

Линк: http://www.e-79.com/news-92170.html 
 

  
 

Текст: Близо 700 кофи за пепел ще бъдат разположени на територията на Благоевград. От общинската 
фирма „Биострой“ работят по разпределяне на съдовете и до няколко дни такива ще има навсякъде в 
областния център. В момента подобни кофи се поставят на места в кварталите “Струмско“, „Грамада“ и 
„Изгрев“. Предназначението на кофите за пепел е в тях да бъдат изхвърляни отпадъци от печките с 
твърдо гориво, за да бъдат избегнати пожари. Съдовете са метални и са надписани, за да се отличават 
тези за битови отпадъци. Вместимостта на кофите за пепел е 110 литра. На места в кварталите има 
поставени и контейнери тип „бобър“.  
В случай на необходимост от допълнителни съдове за пепел гражданите могат да позвънят на телефон 
073/ 88 42 35. От Община Благоевград и дружество „Биострой“ призовават да се  използват специално 
обозначените съдове за изхвърляне на отпадъци от печките за твърдо гориво, с цел избягване на пожари 
и опазване на околната среда. 
 

http://vsichkitenovini.eu/%D0%BA%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85/
http://vsichkitenovini.eu/%D0%BA%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85/
http://www.e-79.com/news-92170.html
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Източник: zapernik.com 
 

Заглавие: Криза с боклука в Перник! Не се чисти! Градът е кочина! Новият кмет Вяра Церовска встъпва в 
длъжност утре, трябват спешни комунални мерки!  
 

Линк: http://www.zapernik.com/pernik/kriza-s-bokluka-v-pernik-ne-se-chisti-gradut-e_40537/ 
 

  
 

Текст: Криза с боклука в Перник! Целият град е затрупан от отпадъци. Междублоковите пространства са 
се превърнали в сметища. 
Има проблем с фирмите за сметоизвозване. Доколкото разбрахме старата фирма не си прибрала 
контейнерите, новата пък не ги сложила, нямало график и организация. Пълен хаос. 
Утре встъпва в длъжност новия кмет на Перник Вяра Церовска. Влиза в една кочина, в която е превърнат 
града. Трябва да се вземат спешни мерки за разрешаването му. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Опит за кражба на кабел  
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1527221 
 

  
 

Текст: Извършен е опит за кражба на рекордоманов проводник в частен дом в село Каменово, 
информират от полицията в Сливен. 
Сигналът е подаден от собственика на 9 ноември. За времето от 17 октомври до 08 ноември неизвестен 
извършител е срязал 33 м. рекордоманов проводник, захранващ имота с ел. енергия. 
Срязаният кабел с тегло около 2 кг. 
Той е намерен поставен върху лозовите насаждения в двора на имота. 
По случая е образувано досъдебно производство. 
 
 
Източник: new.sliven.net 
 

Заглавие: Задържани са извършителите на кражба на ел. кабели  
 

Линк: http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=188336 

http://www.zapernik.com/pernik/kriza-s-bokluka-v-pernik-ne-se-chisti-gradut-e_40537/
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Текст: Задържани са извършителите на кражбата от 1 ноември на кабели от новозагорското село 
Каменово, пишат от полицията. Две момчета на 19 години и едно на 21 от същото село са срязали и 
откраднали 120 м. ел. проводник от електропреносната мрежа на селото, захранващ два части имота. Те 
са задържани за 24 часа в РУ-Нова Загора. Работата по разкриване и документиране на цялостната 
престъпна дейност на задържаните продължава. 
 
 
Източник: news.ibox.bg 
 

Заглавие: Кражби оставили 400 абонати на ЧЕЗ без ток през уикенда  
 

Линк: http://news.ibox.bg/news/id_1020856681 
 

  
 

Текст: Общо 400 клиенти на електроразпределителя ЧЕЗ са останали без електрозахранване през 
почивните дни. Причината и в двата случая е нагла кражба от съоръжения, съобщават от компанията. 
На 07.11.2015 г. в 10:37 ч. бе повреден трансформатор вследствие на източено трансформаторно масло. 
Без захранване за около 2 часа са останали около  
200 клиенти на дружеството в столичния квартал „Надежда". 
На следващия ден, 8 ноември, в резултат на откраднати два броя медни кабели ниско напрежение без 
ток за около 7 часа бяха 200 абоната на ЧЕЗ в кв. „Орландовци". 
Преките щети от двете кражби са на обща стойност над 5000 лева, а непреките надвишават 20 000 лева. 
За първите 9 месеца от трансформатори на ЧЕЗ са източени близо 24 хиляди литра трансформаторно 
масло. То осигурява изолацията на трансформатора и когато се източи, аварират съоръжения, чиято 
смяна струва между 10 и 30 хил. лева. 
За деветмесечието посегателствата над съоръжения на ЧЕЗ - проводници, кабели и трансформатори - са 
нанесли преки щети в размер на 1 068 836 лева, а непреките щети възлизат на 1,5 млн. лева.  
Това са средства, които при други обстоятелства компанията би могла да вложи в подобряване на 
услугите и в развитието на мрежата. 
Припомняме, 4615 кражби на електроенергия е установила компанията ЧЕЗ от началото на 2015 г. до края 
на септември. Най-често срещаните начини за кражба на електроенергия саманипулиран електромер 
(1748 случая) иприсъединявания преди средствата за търговско измерване. 
 

http://news.ibox.bg/news/id_2032823005
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