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1. Предметът на обществената поръчка, възлагана от Изпълнителния директор на 

„Пазари Възраждане“ ЕАД е „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, 

поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на обекти, 

стопанисвани от „Пазари Възраждане“ ЕАД”. 

 

2. Цел на възлагането: 

С извършване на дейностите по сметосъбиране и транспортиране на БО на смесени 

отпадъци (битови отпадъци (БО) и производствени отпадъци, приравнени към битовите) 

от съдове за БО до съоръжение за третирането им, лятно и зимно почистване на площи за 

обществено ползване, Възложителят, в изпълнение изискванията на Националното 

законодателство за управление на отпадъците цели да обезпечи поддържането на 

чистотата на територията на следните обекти, стопанисвани от „Пазари Възраждане“ 

ЕАД, а именно: ПП „Женски пазар” и ПП „Димитър Петков”. 

Търсеният краен резултат от изпълнението на възлаганите дейности е гарантиране на 

нормални санитарно-хигиенни условия на териториите на посочените обекти, 

недопускане замърсяване на обществени площи с битови отпадъци и образуване на 

нерегламентирани сметища. 

 

3. Дейности, включени в обхвата на поръчката 

В обхвата на възлаганата обществена поръчка са включени следните дейности: 

3.1. Сметосъбиране и транспортиране на смесени отпадъци (битови отпадъци (БО) и 

производствени отпадъци, приравнени към битовите) от съдове за БО до съоръжение/депо 

за третиране както следва: 

3.1.1. от ПП „Женски пазар”: 

- 8 броя съдове за БО тип „Бобър” 1,1 м
3 

– ежедневно; 

- 4 броя подземни контейнери 3 м
3
 – ежедневно; 

- 12 броя подземни контейнери 1 м
3
 – ежедневно; 

3.1.2. от ПП „Димитър Петков“: 

- 14 броя съдове за БО тип „Бобър” 1,1 м
3
 – ежедневно. 

3.2. Лятно почистване и поддържане чистотата (миене) от 01 април до 31 октомври 

всяка календарна година на: 

- на ПП „Женски пазар“ - 3 пъти седмично (12 пъти месечно) планово; 

- на ПП „Димитър Петков” - 3 пъти седмично (12 пъти месечно) планово. 

!!! Забележка: Дейностите по лятно почистване (миене) се извършват, след 

съгласуване с Възложителя. 

3.3. Зимно почистване и снегоизвозване на територии за обществено ползване в 

границите на ПП „Женски пазар“ по дължината на бул. „Стефан Стамболов“ от ул. 

„Екзарх Йосиф“ до ул. „Цар Симеон“, от ул. „Цар Симеон“ до ул. „Св.Св. Кирил и 

Методи“ и от ул. „Св.Св Кирил и Методи“ до бул. „Сливница“, съгласно приложение №1 - 

от 01 ноември до 31 март всяка календарна година, според метеорологичните условия и 

необходимостта - планово. 

3.4. Снегоизвозване от ПП „Димитър Петков“ – от 01 ноември до 31 март всяка 

календарна година, според метеорологичните условия и необходимостта – планово. 

3.5. Дезинфекция на съдове за БО за периода от 01 април до 31 октомври всяка 

календарна година, както следва: 

3.5.1. на ПП „Женски пазар”: 

- 8 броя съдове за БО тип „Бобър” 1,1 м
3 

– 7 пъти годишно (по заявка); 

3.5.2. на ПП „Димитър Петков“: 

- 14 броя съдове за БО тип „Бобър” 1,1 м
3
 – 7 пъти годишно (по заявка). 



3.6. Дезинфекция на 4 бр. подземни контейнери 3 куб. м. и 12 броя подземни 

контейнери 1 куб.м. на ПП „Женски пазар” за периода от 01 април до 31 октомври всяка 

календарна година - 7 пъти годишно (по заявка). 

3.7. Вакумно почистване на канали, ревизионни шахти и колектори на територията 

на ПП „Женски пазар” - от 01 април до 31 октомври всяка календарна година: 1 път 

месечно. 

 

Услугите следва да се изпълняват в съответствие с посочената по-горе честота, а 

при необходимост и в съответствие с допълнителни план - графици, договорени с 

Възложителя. 

!!! За всички дейности от обхвата на възлагането, Възложителят изисква 

Участниците да представят в офертата си предложение за маршрути и графици за 

изпълнение на дейностите. 

 

4. Дейности по събиране на отпадъци и транспортиране до депо или 

съоръжение за третиране 
 

„Събирането на битови отпадъци“ по смисъла на §1, т. 41 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) е натрупването на отпадъци, 

включително предварителното сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци, с 

цел транспортирането им до съоръжение за третиране на отпадъци. 

„Транспортиране на отпадъци“, по смисъла на §1, т. 44 от ДР на ЗУО е превозът на 

отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и 

разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност. 

„Битови отпадъци“ (БО), съгласно легалната дефиниция на §1, т. 7 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за местни данъци и такси, са тези, които се 

получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в 

административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и 

отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за 

отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното 

количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. 

 

Изпълнителят събира, транспортира и разтоварва отпадъците според вида им, само 

на съоръженията за третиране по време на тяхното официално работно време. 

Основните технологични операции, които се изискват при товаренето на битовите 

отпадъци от съдовете в сметоизвозващите автомобили, са: 

- изнасяне на съдовете до сметоизвозващия автомобил; 

- закачане, изсипване и откачане на съдовете от автомобила; 

- връщане на съдовете на старото място; 

- почистване на района около съдовете при товаро-разтоварните работи; 

- разтоварване на битовите отпадъци в регионалното депо. 

Всяко транспортно средство трябва да е оборудвано най-малко с по една метла и 

лопата за почистване на отпадъците, които може да се разпилеят при почистване, 

събиране и извозване. 

Всички транспортни средства трябва да бъдат достатъчно сигурни, за да се 

предотврати всякакво замърсяване от разпилени отпадъци, разливане на инфилтрат или 

други материали и течности. 

Недопустими са всички методи на почистване, които нарушават безопасността на 

работа, увреждане на чужда собственост или застрашават живота и здравето на 

гражданите. При изпълнение на услугата, Изпълнителят е длъжен да предпазва от повреда 

всички съществуващи комуникации (електрически мрежи, въздушни кабели и 



проводници), както и всички благоустройствени съоръжения, настилки на улици, 

тротоари, огради, (обществена или частна собственост). 

Изпълнителят по всяко време трябва да контролира своите работници, инспектира 

техните дейностии и гарантира, че не е допуснато замърсяване около контейнерите за 

отпадъци и по маршрута на транспортиране. 

 

5. Извънредни услуги по събиране и транспортиране на отпадъци 

 

При организиране на масови мероприятия, Възложителят има право да възлага на 

Изпълнителя със заявка да разположи допълнителен брой контейнери за отпадъци.  

Зареждането на допълнителните контейнери за отпадъци и изпълнението на 

допълнителни дейности се извършва след писменно възлагане на Изпълнителя от страна 

на Възложителя, не по – късно от 24 часа преди събитието/мероприятието. 

След приключване на събитието/мероприятието, контейнерите за отпадъци се 

обслужват съгласно указания в писмото до Изпълнителя срок. 

Обемът на изпълнените допълнителни дейности се документира в двустранен 

Констативен протокол, подписан между представители на Възложителя и Изпълнителя. 

Заплащането на извършените допълнителни дейности, отразени в двустранния 

протокол, се извършва на база договорените единични цени на Изпълнителя. 

 

6. Лятно почистване (миене) на площите за обществено ползване 

 

Миенето е основен метод за почистване на тротоарни, улични и други обществени 

площи през периода от 01 април до 31 октомври, а при необходимост и извън този период, 

когато климатът го позволява. 

Събраните отпадъци при извършване на дейността миене се извозват до 

съоръжението за третиране на отпадъци в деня на почистването. 

 Миенето следва да се извършва във време, когато най-малко ще се възпрепятства 

свободното придвижване и работа на ползвателите на съответния пазар (ПП „Женски 

пазар“, респ. ПП „Димитър Петков“).  

 

7. Дезинфекциране на съдовете за битови отпадъци 

 

За гарантиране на санитарно-хигиенните изисквания и недопускане на задържане на 

смет в съдовете с битови отпадъци, с цел предотвратяване развитието на био-процеси в 

тях и увреждане на жизнената среда, като елемент от изпълнението на поръчката се 

предвижда дезинфекциране на съдовете за БО, с цел премахване на неприятни миризми и 

опасността от развитие на болестотворни организми и бактерии. 

 

8. Други изисквания 

 

Съдовете за БО се поддържат в изправност, за предотвратяване разнасянето на 

отпадъци при вятър, от животни, при транспортиране и др., а също и в добър естетичен 

вид. 

Площадките около съдовете за БО се почистват от Изпълнителя непосредствено след 

обслужването на съда. 

Изпълнителят организира мониторинг относно степента на запълване на съдовете за 

БО и работа по график, недопускащ препълване на съдове за БО.  

Изпълнителят не трябва да позволява на ползваните от него превозни средства да 

превозват товар с тегло над позволеното, както и да разпиляват превозваните отпадъци. 

 



Около месторазположението на някои съдове за БО се паркират коли и това 

затруднява обслужването на същите и извозването на сметта. Въпреки това се очаква, че 

Изпълнителят ще положи усилия за обслужването на съда, когато е необходимо. При 

престой или паркиране на специализираната сметосъбираща техника следва да се 

осигурява безпрепятствено преминаване на автомобилите и да не се затруднява 

движението. 

При извършване на услугата по събиране и транспортиране на БО, Изпълнителят 

трябва да използва всички приемливи и достъпни методи на действие, за да намали до 

крайна степен безпокойството или неудобството, което може да причини на трафика и 

пешеходците. 

 

9. Персонал и активи на Изпълнителя  

 

Изпълнителят трябва да осигури лесно разпознаваеми, ярко оцветени работни дрехи 

със светлоотразителни ивици за работниците си, които трябва да ги носят по всяко време 

при изпълнение на дейностите.  

Изпълнителят задължително осигурява на работниците, изпълняващи дейности, 

свързани с работа на уличното платно (събиране и транспортиране на отпадъци) 

индивидуални светлоотразителни жилетки. 

Върху работното облекло се обозначава ясно логото на Изпълнителя, което трябва да 

бъде видимо и четливо.  

Всички транспортни средства следва да са обозначени по начин, идентифициращ 

Изпълнителя.   

Изпълнителят на поръчката е длъжен да поддържа всички транспортни средства 

чисти. Всички транспортни средства се измиват най-малко веднъж седмично. 

Всички транспортни средства следва да са регистрирани и застраховани и да работят 

в съответствие с всички действащи закони и нормативни актове.  

На транспортните средства и съоръженията трябва да работят само квалифицирани и 

лицензирани водачи. 

Изпълнителят трябва да осигури лични предпазни средства (защитни обувки, 

светлоотразителни жилетки и ръкавици) за работниците си, участващи в изпълнението на 

дейностите по настоящата поръчка. Изпълнителят предприема мерки работниците да 

носят фирмените предпазни средства. 

 

10. Приложима нормативна уредба 

 

При изпълнение на услугите следва да се спазват следните нормативни изисквания, 

приложими към предмета на възлаганата обществената поръчка: 

 Закона за управление на отпадъците; 

 Закона за опазване на околната среда; 

 Националния план за управление на отпадъците; 

 Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци; 

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г.; 

 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки; 

 Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците; 

 Наредба № 7 от 1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места при използване на работното оборудване; 

 Всички други нормативни актове и документи, приложими за изпълнение на 

съответната дейност. 


