
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г..” 

      
 

Европейскисъюз                     ОБЩИНА БЯЛА 

Европейски фонд за  

Регионално развитие                                                                            

Кохезионен фонд     
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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 Договор №: Д-142 от 16.06.2014 

г. (DIR–5112122–C10–U–5) с предмет: "Упражняване на строителен надзор, технически, 

количествен и стойностен контрол и отчитане на изпълнените строително-монтажни 

работи (СМР), включително изготвяне на технически паспорт и въвеждане в 

експлоатация на обект: „Инженеринг по проект „Изграждане на Регионална система за 

управление на отпадъците за Регион Борово (Бяла, област Русе)”, Работно проектиране 

и изграждане на довеждаща инфраструктура до площадката, изграждане на РСУО за 

регион Борово (Бяла, обл. Русе) и доставка на мобилно експлоатационно оборудване за 

РСУО” 
За участие в процедурата са подадени 3 (три) броя оферти. 

За изпълнител на обществената поръчка е избран ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО БУЛ”, гр. София, 

съставляващо обединение на следните фирми: „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ” АД, 

гр. София и „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Кържали 

Обща крайна стойност на поръчката е  490000 BGN без ДДС 

 

 

 

 

 


