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ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА 
 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:  

Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от 

дейността на МБАЛ”Св. Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД  
 

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА/ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

- Участникът да притежава разрешение по чл.67 от ЗУО, или комплексно разрешително, 

издадено на участника по реда на гл.VІІ раздел ІІ от ЗООС и/или регистрационен документ, 

съгласно чл.35 от ЗУО, за извършване на дейностите по предмета на поръчката, както и 

такива документи, издадени по реда на отменения Закон за управление на отпадъците 

(обн.ДВ бр.86/2003г., отм. бр.53/13.07.2012г.) запазили действието си, съгласно параграф 6 

от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУО; 

- Участникът да разполага с поне едно превозно средство за транспортиране на опасни 

болнични отпадъци, което се посочва в Ценовата оферта; 

- При изпълнение на поръчката Изпълнителят да предоставя за своя сметка всички 

необходими опаковъчни материали за събиране и временно съхранение на опасните 

болнични отпадъци, вкл. плътно затворени непробиваеми контейнери с вместимост, според 

нуждите на възложителя с цел опазване на околната среда и общественото здраве; 
 

3. ПЕРИОДИЧНОСТ ПРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА :  

- Възложителят предава, а Изпълнителят получава опасните отпадъци най-малко един 

път месечно или според нуждите на възложителя по предварителна заявка; 
 

4. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ; 

- Опасният болничен отпадък се предава от Възложителя на Изпълнителя като за целта 

се съставя транспортна карта/идентификационен документ или друг съответен документ, 

съгласно действащото законодателство, подписан от двете страни. 

- При всяко получаване на готов за обезвреждане отпадък, Изпълнителят предоставя 

на Възложителя необходимите опаковъчни материали /контейнери и др./ за следващо 

събиране и временно съхранение на опасните болнични отпадъци в количества, достатъчни 

за покриване на потребностите до следващо извозване. 
 

5. ОТЧИТАНЕ : 

- Отчитането на опасните болнични отпадъци се извършва в съответствие с 

условията и реда по Закона за управление на отпадъците; 

- При извършване на дейностите по отпадъците се съставят необходимите 

документи, по реда и във формата, съгласно действащите подзаконови нормативни актове в 

Р.България за тези дейности. 
 


