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Източник: Investor.bg 

 
Заглавие: Столична община обяви най-голямата си обществена поръчка точно преди 

местния вот  

 

Местната администрация в София търси нови сметоизвозващи и почистващи 

фирми по 7 обособени позиции с бюджет от почти 436 млн. лева 

 

Линк: https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/stolichna-obshtina-obiavi-nai-

goliamata-si-obshtestvena-porychka-tochno-predi-mestniia-vot-286243/ 
 

 
 

Текст: Точно преди местните избори тази есен и в разгара на сезона на летните 

отпуски Столична община реши да пусне най-голямата си обществена поръчка – за 

сметосъбиране и почистване, на фона на обещанията дейността да се прехвърли на 

специализираното общинско дружество. 

 

Бюджетът е почти 436 млн. лева с включено ДДС над 363,2 млн. лева без ДДС) за период 

от пет години. Срокът за приемане на оферти е 21 август, а отварянето им е 

предвидено за 22 август. 

 

Поръчката е разделена на седем обособени позиции, които включват отделни зони на 

София. Първа зона обхваща районите „Средец”, „Лозенец”, „Студентски”, втора зона 

- „Искър”, „Панчарево”, „Кремиковци”, трета зона - „Изгрев”, „Слатина”, „Подуяне”, 

четвърта зона - „Илинден”, „Надежда”, „Сердика", пета зона - „Банкя”, „Връбница”, 

„Нови Искър”, шеста зона - „Люлин“ и „Красно село“, и седма зона - „Възраждане”, 

„Оборище”, „Триадица – център“ между булевардите: „Витоша", „Патриарх Евтимий", 

„Христо Ботев" и ул. „Позитано". 

  

Поръчката не обхваща районите „Витоша“, „Красна поляна“, „Младост“. 

 

Дейностите, които влизат в обхвата на поръчката, са събиране и транспортиране на 

отпадъци, почистване и поддържане на улици и други места за обществено ползване 

и зимно почистване и поддържане на улици и други места за обществено ползване. 

 

Бюджетът по първата обособена позиция е в размер на над 68,4 млн. лева без ДДС. 

За втора зона индикативният бюджет е малко над 60,6 млн. лева, за трета – 57,36 млн. 

лева, за четвърта – 50 млн. лева, за пета – почти 40 млн. лева, за шеста – почти 41,7 млн. 

лева, и за седма – почти 45,3 млн. лева. 

 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/stolichna-obshtina-obiavi-nai-goliamata-si-obshtestvena-porychka-tochno-predi-mestniia-vot-286243/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/stolichna-obshtina-obiavi-nai-goliamata-si-obshtestvena-porychka-tochno-predi-mestniia-vot-286243/
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Общината очаква по всяка позиция да има максимум по двама кандидати. 

 

Кандидатите трябва да са регистрирани за изпълнение на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците и да 

имат минимален оборот в сферата на базата на последните три финансови години 

в размер на от 8 до 13 млн. лева, в зависимост от индикативния бюджет на 

обособената позиция от поръчката. 

 

Кандидатите трябва да предоставят и списък с пълни данни за транспортните 

средства, в т.ч. модел, марка, екологичен стандарт и др., и копие на талони на 

транспортните средства. Специализираните транспортни средства и техника, 

предназначени за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, следва при 

изпълнението й да са оборудвани с онлайн система за записване на маршрута с 

използване на GPS запис, информацията от който ще постъпва директно в 

Информационната система за управление на отпадъците (ИСУО) на Столичната 

община. 

 

Според данни на местната администрация в София общото количество на събрания 

и транспортиран битов отпадък, генериран на територията на общината, е между 350 

хил. и 400 хил. тона годишно. Събраните и транспортирани хранителни отпадъци са 

до 20 хил. тона, а зелените отпадъци – до 24 хил. тона.  

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Жители на община Тунджа предадоха за рециклиране над 3,5 тона 

пластмасови капачки 

 

Линк: https://www.bnr.bg/burgas/post/101146910/jiteli-na-obshtina-tundja-predadoha-za-

reciklirane-nad-35-tona-plastmasovi-kapachki 
 

 
 

Текст: Над 3,5 тона пластмасови капачки предадоха за рециклиране жителите на 

община Тунджа. Целта е със събраните средства да бъдат закупени мобилни ЕКГ 

апарати.  

 

Кампанията, организирана от служители на общинската администрация, стартира 

преди година, а за да се събере необходимата сума трябва да бъдат предадени 16 

тона пластмасови. Двете мобилни ЕКГ устройства, които ще бъдат поставени в 

линейките на спешните центрове в селата Тенево и Скалица струват 4000 лева. В 

кампанията се включват стотици жители, както на общините Ямбол и Тунджа, така и от 

съседни области. Събраните пластмасови капачки могат да бъдат предавани в 

сградата на Община Тунджа във всеки делничен ден, както и в кметствата на 44-те 

села на общината. 

 

https://www.bnr.bg/burgas/post/101146910/jiteli-na-obshtina-tundja-predadoha-za-reciklirane-nad-35-tona-plastmasovi-kapachki
https://www.bnr.bg/burgas/post/101146910/jiteli-na-obshtina-tundja-predadoha-za-reciklirane-nad-35-tona-plastmasovi-kapachki
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Източник: Актуално 

 
Заглавие: 1,7 млн. лв. за минали екологични щети на „Агрополихим“ 

 

Линк: https://www.actualno.com/business/17-mln-lv-za-minali-ekologichni-shteti-na-

agropolihim-news_770528.html 
 

 
 

Текст: Държавата си е поставила за цел да довърши програмата за отстраняване на 

минали екологични щети на торовия завод „Агрополихим“ АД – Девня. Това става ясно 

от обявена обществена поръчка на стойност 1,7 млн. лв. без ДДС (2 млн. лв. с ДДС) . 

Възложител на дейностите е Министерството на околната среда и водите, а 

средствата са осигурени от Министерството на финансите. 

 

При приватизацията на “Агрополихим” АД е била извършена оценка на миналите 

екологични щети, причинени на дружеството до онзи момент. Въз основа на тази 

оценка е одобрена Програма за отстраняването им от Висшия експертен екологичен 

съвет към МОСВ. Програмата е била създадена според Наредбата за условията и 

реда за определяне на отговорността на държавата на нанесените щети върху 

околната среда, настъпили от минали действия или бездействия при приватизация. 

 

Купувачът по приватизационната сделка „Агрополихим” АД обаче не е сключил 

споразумение с първата страна, представлявана от МОСВ, МФ и и Агенция за 

приватизация.. Поради това през 2001 г. министър Евдокия Манева подписва договор 

с „Финансово-индустриална група „Рей Холдинг“ АД на стойност над 13 млн. лв. , 

осигурени по заем от Световната банка. Според съобщение на ведомството оттогава 

изпълнителят е бил избран между шест фирми и се ангажира да извърши всички 

дейности по оздравителната програма до края на 2003 година. Тя включва 4 големи 

групи оздравителни мероприятия с общо 27 работни проекта за почистване и 

възстановяване на работната площадка на "Агрополихим" и терените около нея. 

Според приватизационния договор пък "Агрополихим" е длъжен да изпълнява 

програма, гарантираща безвредно за околната среда производство, както и да 

приведе технологичния си режим в нормите на екологичното законодателство. 

 

По договора между МОСВ и ФИГ „Рей Холдинг“ обаче е констатирано сериозно 

неизпълнение и чак през 2010 г. е бил прекратен. „Към настоящия момент, поради 

промяна на физическата цялост и настъпилите във времето промени на обектите, се 

налага изготвянето на актуални проекти във фаза работен проект, за довършването на 

оставащите неизпълнени три обекта от Програмата“, пише в документацията. Първият 

от тях е „Оздравителни мероприятия на отвала за фосфогипс”. Той е разположен 

извън заводската площадка на “Агрополихим”, на 2,5 км. на изток от с. Повеляново, в 

местността „Сая дере“, близо до пътя Девня-Варна. Площта за рекултивация там е 270 

декара от общо 350 дка. Отвалът за фосфогипс съществува от 1973 година. В него се 

https://www.actualno.com/business/17-mln-lv-za-minali-ekologichni-shteti-na-agropolihim-news_770528.html
https://www.actualno.com/business/17-mln-lv-za-minali-ekologichni-shteti-na-agropolihim-news_770528.html
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предполага, че са депонирани над 12 млн. кубика промишлен отпадък. В първите 

години в отвала са депонирани освен фосфогипс и пиритни угарки. Той не 

функционира от 2013 г. 

 

Другият обект е „Оздравителни мероприятия на площадката за производство на сярна 

киселина”.Тя заема площ около 10 хектара и се намира на заводската площадка на 

“Агрополихим” АД. Бившите цехове и съоръжения са разрушени, отпадъците от 

разрушаването са извозени и депонирани на новото депо. Останали са незначителен 

брои купове отпадъци – около 5 150 м3. Работата по техническата ликвидация е била 

преустановена през 2010 г. и на площадката са останали купове строителни 

отпадъци, неразрушени части от сгради, съоръжения и др. Третият обект е 

“Построяване на ново депо”. В него е трябвало да бъдат депонирани пиритни угарки в 

размер на 19 000 м3, замърсени почви с нефтопродукти – 25 500 м3, и отпадъците от 

бившия цех за сярна киселина – 166 000 м3 (разбухнали). Общото количество отпадъци 

е 210 500 м3, а депото е проектирано за 240 хиляди кубика. Към настоящият момент 

има депонирани не повече от 120 хиляди кубика. Площта на депото е 28,3 дка, като на 

21 декара има отпадъци, от които няколко вида опасни - пиритна угарка, опасни 

преходни метали, опасни сулфиди, земни маси и строителни отпадъци, съдържащи 

опасни вещества. Офертите за изпълнение ще се отварят на 23-ти август, като 

максималният срок за изпълнение на обектите е 15 месеца след издаване на 

разрешение за строеж. 
 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Въртят бизнес с метали 

 

Линк: http://bnr.bg/shumen/post/101147485/biznes-s-metali 

 

 
 

Текст: Близо 1800 кг черни и цветни метали били изкупени от нелегални търговци от 

частни домове във Върбица вчера. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в 

Шумен. 

 

280 кг метали били изкупени около 09:30 ч. от частен дом на ул.“ Козлодуй“ във Върбица. 

Полицейски служители извършили проверка на „търговеца“ и било установено, че 

няма лиценз, какъвто се изисква. На място бил установен 45-годишен мъж от 

ямболското село Войника. За извършеното престъпление е образувано досъдебно 

производство.  

 

Полицията хвана и 48-годишен мъж от Върбица, който бил установен да изкупува черни 

и цветни метали от частни домове, без да притежава лиценз. Вчера преди обяд той 

изкупил малко над 1500 кг метали от няколко частни имота в града. За извършеното 

престъпление е образувано досъдебно производство. 

 

http://bnr.bg/shumen/post/101147485/biznes-s-metali

