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Апелативен съд – София обявява обществена поръчка за избор на 
изпълнител на основание чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените 
поръчки за директно възлагане с предмет: „Сметоизвозване и депониране 
на твърди битови отпадъци от сградата на Съдебната палата - гр. София, бул. 
„Витоша“ № 2 до разрешените за целта места.“ 
 
Изисквания на Възложителя: 

1. Кандидатът да представи документи съгласно Закона за управление на 
отпадъците, удостоверяващи правото да извършва услугата по сметосъбиране 
и сметоизвозване на битови отпадъци и Удостоверение за актуално 
състояние. 

1.1. Разрешителното за дейността на кандидата трябва да съдържа най-малко 
кодовете за следните видове отпадъци: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10. 
20 01 11, 20 01 17. 20 01 21, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 31. 20 
01 32. 20 01 34. 20 01 35, 20 01 36, 20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40. 20 01 
99, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99 и да е валидно за цялата 
2021 година. 
1.2. Да има опит, най-малко 2 (две) години, в сметоизвозването и 
депонирането на твърди битови отпадъци. 
2. Да има най-малко 2 (два) специализирани автомобила за превоз на 
закрити и открити контейнери за ТБО и строителни такива. 
2.1. Автомобилите на кандидата да са вписани  в регистрационния документ, 
издаден във връзка с чл. 35, ал.3 и 5 от Закона за управление на отпадъците. 
2.2. Общият габарит на „товарен автомобил и контейнер" трябва да е с 
възможност да мине през проход със светъл отвор с размери: височина – 
3 000 мм. и ширина – 2 800 мм. 
3. Тип на контейнерите: 
3.1. Метален – затворен с капак за превоз на ТБО с вместимост от 4 куб.м. 
3.2. Метален - открит, с обем от 5 куб.м.   
4. Извозването на отпадъците да се извършва ежедневно (най-малко 5 (пет) 
пъти в седмицата), с необходимата за целта товарителница. При  
необходимост, в един ден може да се извърши и втори курс на извозване на 
отпадъци. 
5. Цената: за 1(един) бр. контейнер 
 
Срок на договора: за срок от 1 (една) година  
Срок за подаване на оферти и документи: до 13.11.2020 г. 
Място на подаване: Апелативен съд – София, с адрес: гр. София, бул. 
„Витоша“ № 2, Съдебна палата – партер, стая № 73 „Регистратура“. 
Лице за контакт : Анета Кирякова, тел. 02/9219750 
 
Обявата е публикувана на сайта на съда в „Профил на купувача/ Обяви“ на 
03.11.2020 г. 


