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Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C010, 

Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“ 

 

 

Инвестираме във 

вашето бъдеще 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от Община Бяла и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз иправителството на Република България, 

представлявано от Министерството на околната среда и водите. 

 

Министерство 

на околната среда и водите 

 

 

 

 

ОБЯВА 
 

 

 

Във връзка с изпълнение на проект: №DIR-5112122-8-76 “Изграждане на регионалната 

система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)” одобрен за 

финансиране по процедура № BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални 

системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, Област Русе), Варна, 

Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, 

Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” по приоритетна ос 2 „Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма 

„Околна среда 2007 – 2013 г.”, уведомяваме, че е сключен Д-18/22.01.2015 г.(DIR-5112122-

C010-D-7) с предмет: «Доставка на контейнери и транспортни средства за разделно 

събиране на рециклируеми и зелени отпадъци по проект „Изграждане на Регионална 

система за управление на отпадъците за Регион Борово (Бяла, област Русе)» с обособени 

позиции както следва: позиция № 1 - „доставка чрез покупка на транспортни средства 

за разделно събиране на рециклируеми отпадъци и обучение“; позиция № 2 - „доставка 

чрез покупка на контейнери за рециклируеми и зелени отпадъци”  за обособена позиция 

№1: „доставка чрез покупка на транспортни средства за разделно събиране на 

рециклируеми отпадъци и обучение“ 

За участие в процедурата са подадени 2 (шест) броя оферти. 

За изпълнител на обществената поръчка е избран «БУЛСЕРВИЗ» ООД”, гр. Бургас, Обща 

крайна стойност на поръчката е  1 491 050,00 BGN без ДДС 

 

 

 

 

 


