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ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ПО РЕДА НА ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НЕОБХОДИМОТО 

ОБОРУДВАНЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИКА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ 

НА ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА НА РСУО – МАДАН” в 

рамките на проект “Проектиране и изграждане на компостираща 

инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови 

отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград 

и Неделино", съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие 

на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България чрез 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ съгласно 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG16M1OP002-2.002-0015-C01/20.11.2017 г. 

 

 

С Решение № 48/28.02.2019 г. на представляващия община Мадан бе открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на 

необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 

биоразградими битови отпадъци и специализирана транспортна техника на РСУО – 

Мадан” в рамките на проект “Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на 

инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за 

общините Мадан, Златоград и Неделино". Срокът за получаване на оферти е: 30.04.2019 г. 

Обществената поръчка включва доставката на:  

 Позиция 1. Специализиран камион за разделно събиране на биоразградими отпадъци – 3 броя; 

 Позиция 2. Специализирана мобилна техника за раздробяване и нарязване – 3 броя; 

 Позиция 3. Контейнери за разделно събиране -  165 броя. 

 

Количеството на техниката за разделно събиране на биоразградимите отпадъци и 

транспортирането им до компостиращата инсталация, е изчислено на база годишното количество 

на биоотпадъците по общини и честотата на извозване на разделно събраните зелени отпадъци.  

За община Мадан е предвидена доставката на 1 бр. специализиран камион за извозване на 

разделно събраните зелени и биоразградими отпадъци; 1 бр. специализирана мобилна техника за 

раздробяване и нарязване на разделно събирани биоразградими отпадъци (шредер) и 59 бр. 

контейнери за разделно събиране. 

За община Златоград е предвидена доставката на 1 бр. специализиран камион, 1 бр. 

специализирана мобилна техника за раздробяване и нарязване на разделно събирани 

биоразградими отпадъци (шредер) и 60 контейнера за разделно събиране.  

За община Неделино е предвидена доставката на 1 бр. специализиран камион, 1 бр. 

специализирана мобилна техника за раздробяване и нарязване на разделно събирани 

биоразградими отпадъци (шредер) и 46 бр. контейнери за разделно събиране. 
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Цялата документация по провеждане на процедурата е достъпна на  Профила на купувача - 

http://www.madan.bg/currentNews-3586-newitem.html. 

 

Изграждането на инсталация за компостиране и въвеждането на система за разделно събиране на 

зелени и биоразградими отпадъци ще осигури рециклирането им чрез компостиране. 

 

С реализацията на проекта се гарантира спазването на йерархията за управление на отпадъците 

и повишаване на ресурсната ефективност, чрез използването на ресурсите по устойчив начин, 

като същевременно се свежда до минимум въздействието върху околната среда и се дава 

възможност за икономически растеж.  

 

 

05.04.2019г. 

гр. Мадан 
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