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Настоящия отчетът за дейността на Предприятието за управление на дейностите по 

опазване на околната среда /ПУДООС/ е изготвен на основание чл. 62, ал.1 от ЗООС и 

разпоредбите на чл.14, т.5 от Правилника за устройството и дейността на Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПМС 81/23.04.2012г., ДВ бр. 33 от 

27.04.2012г.). 
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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) 

е учредено от 01.01.2003 г. по силата чл. 60 ал.1 от Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС) със статут на държавно предприятие по смисъла на чл.62 ал.З от Търговския закон. 

Предприятието провежда държавна политика в областта на околната среда и водите и е 

правоприемник на правата и задълженията на Националния фонд за опазване на околната 

среда.  

Съгласно чл. 60, ал.2 и ал.З от Закона за опазване на околната среда ПУДООС е 

юридическо лице, не е търговско дружество и не формира и разпределя печалба. Считано от 

01.01.2014 г., на основание чл. 13 ал. 4 от Закона за публичните финанси за целите на 

отчетността, ПУДООС е първостепенен разпоредител с бюджет (ПРБ) с БУЛСТАТ 

131 045 382, индефикационен код по ДДС BG131045382, с код на бюджетен разпоредител 

1950, няма второстепенни разпоредители и не е на бюджетна издръжка. 

В изпълнение на изискванията на Закона за публичните финанси (ЗПФ), Закона за 

счетоводството (ЗСч), Сметкоплана на бюджетните организации (СБО), Националните 

счетоводни стандарти, ДДС № 20 от 2004 г. и в съответствие със Заповед № ЗМФ-1338 от 

22.12.2015 г. на министъра на финансите ПУДООС е представил Годишният финансов отчет 

(ГФО) за отчетната 2020 г. За целите на ГФО са спазени са указанията, дадени с писмо на 

Министерството на финансите (МФ), ДДС № 09/22.12.2020 г., относно годишното 

счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, 

оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2020 г., както и публикуване на 

годишните финансови отчети за 2020 г. на бюджетните организации. 

Устройството и дейността на предприятието е регламентирано с Правилник за 

устройството и дейността му (ПУДПУДООС), приет с Постановление № 81 от 23.04.2012г. 

(обн.,ДВ бр.33/27.04.2012г.) на Министерски съвет. Предприятието е с адресна регистрация: 

гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 67 и административен адрес на управление: гр. София, 

ул. „Триадица” № 4.  

Управлението на ПУДООС е регламентирано в чл.63 от ЗООС, където: 

Предприятието се управлява от управителен съвет. 

Предприятието се представлява от изпълнителен директор. 

 През 2020г. от Управителния съвет е провел четири заседания - едно в оперативен 

порядък и три редовни заседания. 
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Решенията на УС на ПУДООС се прилагат в изпълнение посредством следната 

организационна структура: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 

1. Основна дейност 

 

Основна дейност на ПУДООС е реализацията на екологични проекти и дейности за 

изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната среда, 

инвестиционни екологични проекти; осъществяване на неинвестиционни проекти и дейности 

за опазване и възстановяване на околната среда; финансиране на научни разработки и 

изследвания с приложен характер, възложени от Министерството на околната среда и водите 

/МОСВ/; заплащане на услуги от научен и технически характер, експертизи, проучвания и 

екологични оценки, възложени от МОСВ; развитие и поддържане на националната система 

за мониторинг на околната среда и водите; дейности, свързани с набиране на проби, 

мониторинг и контрол; провеждане и участие в конференции, симпозиуми, работни 

семинари, изложби, конкурси и други форми с екологична насоченост; образователна и 

информационна дейност и други дейности, които осигуряват и допълват основния предмет 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПУДООС 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 
ПУДООС 

Финансов 
контрольор 

Главен инспектор 

Дирекция 
„Административно-

правно и финансово 
обслужване“ 

Дирекция  
„Финансиране на 

екологични проекти и 
дейности“ 

Дирекция  
„Нефинансови 

стопански дейности“ 
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на дейност. ПУДООС осъществява основания си предмет на дейност посредством Дирекция  

"Финансиране  на  екологични  проекти  и  дейности". 

Друга дейност на ПУДООС е свързана с експлоатацията, поддържката и 

съхраняването на обществено значими обекти, съоръжения и инсталации-публична и частна 

държавна собственост, предназначени за опазване на околната среда, определени с решение 

на управителния съвет. Тази дейност ПУДООС извършва чрез експлоатацията на 

инсталацията „Инсинератор“ посредством Дирекция „Нефинансови стопански дейности“. 

Това е първият действащ комплексен проект за третиране на опасни (инфекциозни) 

медицински отпадъци в Република България, находящо се на адрес ул. Георги Софийски № 

4, София. Дейността е пряко свързана с обезвреждането на опасни, инфекциозни, 

биологични, медицински отпадъци от заведенията за доболнични и болнична дейност, от 

лаборатории, ветеринарни и др., както и на лекарства, опиати, наркотични вещества и 

прекурсори (бракувани, изтекъл срок или конфискувани от агенция „Митници“) и др. 

Дейностите по изгарянето на опасни болнични отпадъци, ПУДООС осъществява чрез 

сключване на договор за извършване на услуга с клиенти – лечебни заведения за болнична и 

доболнична помощ в цялата страна, лаборатории, производители на лекарствени субстанции 

и други. 

2. Отчетени приходи и финансиране през 2020 година 

Приходи 

На основание чл.61, ал.5, от ЗООС ПУДООС постъпват приходи от такси, определени 

със специалните закони в областта на околната среда (т.1); целево предоставени средства от 

държавния бюджет за екологични програми, когато за това има решение на компетентните 

органи (т.2); глоби и имуществени санкции за административни нарушения по специалните 

закони в областта на околната среда. Закона за водите. Закона за почвите. Закона за 

управление на отпадъците, Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии. 

Закона за чистотата на атмосферния въздух. Закона за подземните богатства. Закона за 

биологичното разнообразие и Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и препарати, наложени от министъра на околната среда и водите или 

оправомощени от него лица (т.5) и други. 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда започва 

2020г. с наличност на средства в размер на 165 933 278 лв. 

През 2020г. постъпленията в Предприятието са в общ размер на 100 467 008 лв., 

формирани от различни източници, както следва: 

1. Приходи от дейността на предприятието, свързани със прилагането на 
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специалните закони в областта на околната среда – 9 147 310 лв. (табл. 1);, 

2. Приходи чрез трансфер – 59 500 000 лв., в изпълнение на чл. 18, ал. 1, т. 2.2.2. 

от Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2020 г. - 20 000 000 лв.; в 

т.ч. и на основание чл. 196 от - 39 500 000 лв.  

3. През 2020 г. е освободен финансов ресурс в общ размер на 31 819 698 лв., 

формиран от следните източници: 

• възстановени разходи по изпълнение на Българо-Швейцарска програма за 

сътрудничество в общ размер на 29 044 677 лв., в т.ч. възстановени за извършване на 

капиталови разходи 16 991 128 лв. и 12 053 549 лв. възстановени при източника на 

финансиране за разплащане на дейности по чл. 85 от ЗДБРБ за 2020г. 

• възстановено ДДС от общини по сключени договори за безвъзмездно 

финансиране в общ размер на 292 799 лв. 

• възстановени средства от предоставени временни заеми на общини в общ 

размер на 2 482 222 лв. 

• възстановени средства в общ размер на 2 545 303 лв., представляващи остатък 

от неусвоени средства, предоставени с Протокол № 1/01.04.2020 г. на УС на ПУДООС за 

финансиране на МОСВ и регионалните структури за 2020 г. 

Постъпленията по сметката на ПУДООС по видове закони за периода 01.01.2020г. - 

31.12.2020г. са, както следва: 

(Табл. 1) 

Приходи от такси по Видове Закони: 3 577 003 

По Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ 3 199 317 

- ПМС 120 чл. 6 - Такси МПС 2 555 278 

- ПМС 120 чл. 2 - Такси пневматични гуми 4 512 

- ПМС 120 чл. 16 - Такси акумулатори и батерии 17 523 

- ПМС 120 чл. 8 - Такси опаковки 466 910 

- ПМС 120 чл. 36 - Електрическо и електронно оборудване 115 917 

- ПМС 120 чл. 27 - Отработени масла 39 177 

По Закона за защитените територии /ЗЗТ/ 377 686 

Приходи от наказателни постановленя по Видове Закони: 1 462 284 

По Закона за водите /ЗВ/ 380 564 

По Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ 469 085 

По Закона за защитените територии 27 007 

По Закона за опазване на чистотата на атмосферния въздух /ЗОЧАВ/ 108 644 

По Закона за опазване на околната среда /ЗООС/  355 516 

По Закона за биоразнообразието /ЗБ/ 25 730 

По Закона за лечебните растения /ЗЛР/ 7 250 

По Закона за опазване на почвите от замърсяване /ЗОПЗ/ 500 

По Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 12 000 

прерарати /ЗЗВВХВП/ 
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По Закона за защита от шума в околната среда /33ШОС/ 20 632 

По Закона за защита на животните 1 000 

Неустойки по фактури и договори   

54 356 
Други приходи 

 

Приходи от услуги на Инсинератора 

Други неданъчни приходи 

Приходи от лихви по предоставени заеми 

Отчетени „вноски ДДС и др. данъци върху продажбите“ 

1 468 330 

1 345 

183 125 

- 152 035 

Постъпления от продажба на квоти за емисии иа парникови газове 2 607 258 
  

 

По отчетни данни, приходите за периода от 01.01.2020г. – 31.12.2020г. са неданъчни и 

са в размер на 9 147 310 лв. или 104,34% спрямо уточнения план, отразени по приходни 

параграфи.  

В основната си част са формирани от такси по Закона за управление на отпадъците, а 

именно: такси пневматични гуми, такси акумулатори и батерии, такси опаковки, 

електрическо и електронно оборудване и отработени масла. В същото време е налице 

намаление на приходите по наказателни постановления по видове закони, а именно: Закон за 

управление на отпадъците, Закон за защитените територии, Закон за лечебните растения, 

Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и прерарати и Закона за 

защита от шума в околната среда, получени вследствие извършени контролни действия на 

РИОСВ, БД и НП. 

Постъпленията от дейността на инсинератора за изгоряне на опасни болнични, 

биологични и други опасни отпадъци са увеличени в сравнение с отчетната 2019 г. В 

резултат на предприетите от Предприятието действия за по-добра събираемост на 

вземанията е реализирано намаление в размер на 5% спрямо 2019г. на наложените и 

начислени неустойки на клиенти по фактури за предоставени услуги – изгаряне на опасни 

болнични отпадъци в инсталацията на Инсинератора. 

През 2020г. общо постъпленията от продажба на квоти за емисии на парникови газове 

по ЗОИК търгувани от МОСВ са в размер на 877 929 860 лв., в т.ч.: 

• В съответствие с чл. 55, ал. 1 от ЗОИК в ПУДООС към 31.12.2020г. 

постъпленията от квоти от авиационни дейности са в размер на 2 607 258 лв. 

• В съответствие с чл. 57, ал. 1 от ЗОИК към 31.12.2020г. приходите от тръжни 

продажби на квоти и продажба на квоти за емисии на парникови газове са в размер на 

875 322 602 лв. На основание писмо изх. № Е-СЕС-567/25.03.2016г. на Министерство на 

Енергетиката, чл. 36 д ал. 1 т. 2 и §15 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за 

енергетиката /ЗЕ/, чл. 57, ал. 1 от ЗОИК, т. 17 от писмо с изх. № 91-00-409/08.09.2015 г. на 

Министерство на финансите /МФ/, и във връзка с параграф 5 от Предходните и 
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заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗЕ, отмяната на чл. 58 на 

ЗОИК /Изм. - ДВ, бр.47 от 21.06.2016г./ и писмо изх. № 48-00-605/05.07.2016г. на 

Министерство на околната среда и водите, считано от 25 юни 2016г, ПУДООС е задължено 

(100%) да превежда всички приходи от квоти от инсталации на фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“ /СЕлС/. Във връзка с изпълнение на нормативната уредба 

считано от 26.06.2016г. в предприятието не остават средства от приходите от продажба чрез 

търг на всички разпределени на Република България квоти за инсталации. 

 

Финансиране чрез капиталов трансфер 

В съответствие с провежданата от Министерството на околната среда и водите 

държавната политика в областта на околната среда, по отношение на изпълнение на 

секторните политики – води, отпадъци, климат, въздух, природа, почви, шум, радиация; 

упражняване на превантивни дейности за предотвратяване на замърсяването на околната 

среда, както и управление на програми и проекти, въведените критерии, изисквания и 

документи при кандидатстване пред Предприятието през 2020 г. е осъществено финансиране 

и контрол по 765 договора. Дейността е осъществявана съвместно от дирекциите 

„Финансиране на екологични проекти и дейности“ (ФЕПД) и „Административно-правно и 

финансово обслужване" (АПФО) за администриране на инвестиционни и неинвестиционни 

екологични проекти и дейности, както следва: 

През 2020 г. са сключени 532 бр. нови договори за безвъзмездна помощ на обща 

стойност 61 733 370,45 лв., от които 46 бр. договори на стойност 47 422 032,21 лв. за 

инвестиционни проекти и 486 бр. договора на стойност 14 311 338,24 лв. за неинвестиционни 

проекти. 

През отчетния период от дирекциите ФЕПД и АПФО са генерирани, обработени и 

администрирани 1 366 писма, касаещи възможностите за отпускане на средства, 

уведомления за извършени дейности, съгласуване на нормативни актове и други. 

 През 2020г. на основание решение на УС на ПУДООС от 2016г. със средства от 

ПУДООС продължи изпълнението на проекти по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/12/2.20/01/31 с наименование: „Изпълнение 

на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на 

територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“. 

Изцяло са разплатени през 2020г. проектите в общини: Русе, Оряхово, Борово, Царево, 

Хитрино. 
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           На 01.04.2020г., на основание чл.12, ал.1 т.1 от Правилника за устройството и 

дейността на ПУДООС, и във връзка с обявеното извънредно положение в страната от 

13.03.2020г. по повод разпространението на корона вирусната инфекция, УС на ПУДООС 

прие решения за финансиране на 14 инвестиционни проекти със средства от трансфера по 

Закона за Държавния бюджет на Република България за 2020г. в общ размер до 20 млн. лева 

в общините: Раднево, Септември, Павликени, Мъглиж, Раковски, Ракитово, Гурково, Банско, 

Златоград, Разлог, Шабла, Радомир, Елин Пелин, Сливница. На същото заседание УС на 

ПУДООС е приел допълнително финансиране и по бюджета на МОСВ за 2020г. в размер на 

4 104 971лв. от ПУДООС чрез трансфер от ЗДБРБ за 2020г. 

С решение на УС на ПУДООС от 12.08.2020 г., в изпълнение на Решение на 

оперативно заседание на Министерски съвет от 05.08.2020 г. по Доклад от министъра на 

околната среда и водите и разпореждане от ВАП е сключен Договор № 13693/31.08.2020г. с 

предмет: „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане на до 1000 тона 

УОЗ - пестициди, опасни отпадъци и други препарати за растителна защита и почистване на 

складовете, в които се съхраняват“. Дейностите по проекта се отнасят за загробени 

пестициди или такива съхранявани в разрушени сгради, неохраняеми, в близост до 

водоизточници, лесни за посегателство от недобросъвестни  лица и създаващи риск за 

човешкото здраве и околната среда и които налагат прилагането на спешни мерки. 

С реализирането на дейностите по договора в периода 31.08.2020г.-15.12.2020г. са 

почистени, транспортирани и предадени за окончателно обезвреждане 1 000,521 т УОЗ - 

пестициди, опасни отпадъци и други препарати за растителна защита от 29 склада на 

територията на цялата страна, както следва:  с. Яворово – 2 склада, с. Елхово, с. Плоска 

могила, с. Нова махала, с. Гранит, с. Бели мел, гр.Димово, с. Неофит Рилски, сс.Дългоделци, 

с. Владимировци, с. Горно Пещене, с. Мраморен, гр. Тутракан, с. Попица, с. Враняк, с. 

Драшан, гр. Лясковец, с. Сухаче, гр. Долни Дъбник, с. Бъркач, гр. Искър, с. Петърница, с. 

Горни Дъбник, с. Черноочене, с. Медковец, гр. Пазарджик, гр. Габрово и гр. Севлиево. 

В изпълнение на приетите политиките в областта на околната среда ПУДООС е 

реализирал финансиране на проекти и дейности на общини, министерства и ведомства 

- бюджетни структури, съгласно утвърдения бюджет на Предприятието за 2020 г. 

Съгласно решения на Управителния съвет към 31.12.2020г. са извършени разходи по 

изпълнени етапи и окончателно приключени договори на общини и бюджетни структури, 

отчетени по видове финансиране, политики и програми заложени от МОСВ, както следва:  
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Безвъзмездни помощи за финансиране на 

инвестиционни и неинвестиционни екологични 

обекти по политики 

Обслужвани 

договори 

/бр./ 

Сума 

/лева/ 

Политика в областта на управлението на водите 

 
36 24 252 803,31 

Политика в областта на управлението на отпадъците 

 
43 45 510 726,02 

Политика в областта на опазване на чистотата на 

атмосферния въздух 
2 63 600,00 

Политика в областта на опазване на биологичното 

разнообразие 
14 577 143,92 

Политика за повишаване на общественото съзнание и 

култура, информационна и образователна дейност 
670 3 140 947,35 

 

Таблицата отразява предоставените трансфери за безвъзмездни помощи през 2020 г., в съответствие с решения 

на УС на ПУДООС. 

 

➢ В областта на управление на водите: предоставени трансфери в размер на 

24 252 803,31лв. по договори с ПУДООС. 

  По програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“, 

средствата са за проекти и дейности по сключени договори, както следва: 
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❖ За осигуряване на оптимално количество и качество вода на населението за 

изграждане на малки водоснабдителни обекти:  

В съответствие с приоритети за финансиране в сектор „Управление на водите“ са 

финансирани: 

- Проекти за подобряване качеството на питейната вода, ефективността при 

предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението, в т.ч. и 

реконструкция/изграждане на водопроводи, при доказана необходимост от реконструкция на 

водопровода, за водоснабдителни системи, които обслужват до 2000 жители; 

- Изграждане на нови водоизточници и довеждаща инфраструктура към 

съществуващата водопреносна система в територии с воден стрес, определени в ПУРБ или 

при констатиран недостиг на вода и/или липса на резервни водоизточници. 

Изградена или реконструирана е около 84,43 км водопроводна мрежа.   

Финансирани за отчетния период са обекти на обща стойност 8 957 376,06 лв., както 

следва: 

 

Община Белово - Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко 

Белово - II етап - обща стойност на договора – 755 237,66 лв.; изградена 3,78 км 

водопроводна  мрежа; приключен; 

Община Якоруда - ЗДБРБ 2018г. - Реконструкция и доизграждане на външна водопроводна 

мрежа и напорен резервоар за задоволяване на нуждите на с. Бунцево, община Якоруда - 

обща стойност на договора – 373 856,4 лв.; реконструкция на 1,87 км водопроводна  мрежа; 

приключен; 

Столична община - Инженерна инфраструктура (В и К) мрежи ,,бул. Сливница" в участъка 

между ,,Луи Пастьор" и ул. ,,Минск", район ,,Люлин"- III етап, I-ви подетап и II-ри подетап - 

обща стойност на договора – 1 917 933,33 лв.; изградена 0,9 км водопоровод и 1,99 км канал; 

приключен; 

Община Велинград - Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по улици - "Осми 

март", "З-ти март", "Буков дол", "Милош Папарков" и "Христо Смирненски" в гр. Велинград, 

Община Велинград - обща стойност на договора – 1 230 167,24 лв.; изградена 6,15 км 

водопроводна  мрежа; приключен; 

Община В. Преслав - Подмяна на водопроводи по улици в гр. В. Преслав, съпътстваща 

изпълнението на проект: "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. В. Преслав; 
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финансиран по дог.27/07/2/0/00507 от 14.03.2018г. с ДФ "Земеделие" по Програма за 

развитие на селските райони 14-20г.- обща стойност на договора – 1 139 427,52 лв.; 

изградена  5,70 км водопроводна  мрежа; приключен; 

Община Свищов - Изграждане и подмяна на водопроводи на част от уличната мрежа на 

територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. Младост, ул. Веслец, ул. Нове, ул. 

Христо Ботев, ул. Мусала, ул. Ал. Стамболийски, ул. Подполковник Манолов, ул. Димитър 

Ценов, ул. Градево, ул. Петър Парчевич, ул. Никола Славков, ул. Одрин, ул. Рила, ул. Янтра, 

ул. Христо Смирненски, ул. Даскал Тодор Петров, ул. Георги Владикин, ул. Генерал 

Киселов, ул. Георги Матев за обособена позиция 1 - обща стойност на договора – 691 280,14 

лв.; изградена  3,46 км водопроводна  мрежа; приключен; 

Община Свищов - Изграждане и подмяна на водопроводи на част от уличната мрежа на 

територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. Патриарх Евтимий, ул. Детелина, ул. 

Княз Ал. Батенберг, ул. Филип Тотю, ул. Вежен, ул. Киряк Цанков, ул. Никола Петков, ул. 

Григор Стоянов, ул. Люлин, ул. Драган Цанков, ул. Бузлуджа, ул. Георги С. Раковски, ул. 

Дядо Димитър Паничков, ул. Витоша, ул. Георги Катранов, ул. Григор Начович, ул. 

Черноризец Храбър, ул. Опълченска, ул. Тодор Хрулев и ул. Димитър Шишманов за 

обособена позиция 2.- обща стойност на договора – 726 058,84 лв.; изградена 3,63 км 

водопроводна  мрежа; приключен; 

Община Созопол - ЗДБРБ 2019г. - Довеждащ водопровод до Пилотен център за събиране и 

съхраняване на опасни битови отпадъци - Созопол по проект "Пилотни модели за 

екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци по БШПС - 

обща стойност на договора – 202 422,46 лв.; изградена 1,01 км водопроводна  мрежа; 

приключен; 

Община Златарица - ЗДБРБ 2019 г. Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, 

Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица - втори етап - обща 

стойност на договора – 990 892,34 лв.; изграден 4,66 км водопоровод; приключен; 

Община Раковски - ЗДБРБ 2019 г. - Реконструкция на част от вътрешната водопроводна 

мрежа на село Чалъкови, община Раковски - обща стойност на договора – 1 107 693,45 лв.; 

изградена  5,57 км водопроводна  мрежа, предстои окончателно плащане. 

Община Якимово - ЗДБРБ 2019 г. - Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа, село 

Дългоделци, общ. Якимово - обща стойност на договора -1 496 378,12 лв.; изградена  7,48 км 

водопроводна  мрежа, предстои окончателно плащане. 

Община Септември - ЗДБРБ 2020 г. - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с 

обща дължина 5,553 км. по улици в 11 броя населени места в община Септември  - обща 
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стойност на договора - 632 964,02 лв.; изградена 3,16 км водопроводна  мрежа; етапно 

изпълнение. 

Община Раковски - ЗДБРБ 2020г. - Реконструкция и доиграждане на част от вътрешна 

водопроводна мрежа на с. Чалъкови, община Раковски II етап - обща стойност на договора – 

632 964,02 лв.; изградена 4,31 км водопроводна  мрежа; изпълнен, предстои окончателно 

плащане. 

Община Мирково - Реконструкция водопроводна мрежа на с. Смолско, община Мирково, 

област София - обща стойност на договора – 742 330,96 лв.; изградена  3,71 км водопроводна  

мрежа; изпълнен, предстои окончателно плащане. 

Община Мъглиж - ЗДБРБ за 2020г. - Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. 

Тулово - II етап, състоящ се от II-ри подетап, включващ клонове с обща дължина 2833.77 л.м.  

III-ти подетап, вкл. клонове общо 505 л.м. улична мрежа в с.Тулово , Общ.Мъглиж - обща 

стойност на договора – 776 131,97 лв.; изградена 2,83 км водопроводна  мрежа; изпълнен, 

предстои окончателно плащане. 

Община Раднево - ЗДБРБ 2020г. - Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Полски 

Градец, Община Раднево - I - етап  - обща стойност на договора – 1 193 536,96 лв.; изградена  

5,97 км водопроводна  мрежа; приключен. 

Община Каспичан - Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна 

инфраструктура и ПСОВ на гр. Каспичан, Община Каспичан, Област Шумен; Подобект 

"Реконструкция и изграждане на водопроводната мрежа на гр. Каспичан - III етап -обща 

стойност на договора – 83 022,19 лв.; реконструиран водопровод 0,49 км; приключен. 

Община Сливница - ЗДБРБ 2020г. - Подобряване на водоснабдяването в Община Сливница 

с подобекти: "Реконструкция на второстепенни клонове на водопроводната мрежа на с. 

Бърложница, Община Сливница (втори етап) - обща стойност на договора – 306 569,65 лв.; 

изградена  2,28 км водопроводна  мрежа; етапно изпълнение. 

Община Елин Пелин - ЗДБРБ 2020г. - Рехабилитация на външното водоснабдяване на с. 

Гара Елин Пелин и с. Нови хан - обща стойност на договора – 2 445 774,95 лв.; изградена  

6,46 км водопроводна  мрежа; етапно изпълнение. 

 

❖ Канализационни мрежи и довеждащи колектори:  

В съответствие с приоритети за финансиране в сектор „Управление на водите“ са 

финансирани: 



 София, 1000, ул. „Триадица” 4 
  Тел: (+ 359 2) 940 6251, Факс: (+3592) 980 4131 

 

- Изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации над 10 

000 екв. ж. включени в списъка на Официално уведомително писмо по Нарушение № 

2017/2082 от ЕК, за които не е постигнато съответствие с изискванията на Директива 

91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води; 

- Изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации между 2 

000 до 10 000 екв. ж., за които не е постигнато съответствие с изискванията на Директива 

91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води;  

- Изграждане/довършване/разширение на канализационни мрежи и ПСОВ за отпадъчни 

води от населени места до 2 000 постоянни жители, заустващи в Черно море или от населени 

места, административната граница, на които се намира на по-малко от 2 км от бреговата 

линия; 

- Финансиране или съ-финансиране на ВиК обекти, които са съпътстващи обекти при 

изпълняване на проекти със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове 

(ЕСИФ); 

През отчетния период е изградена около 34,34 км канализационна мрежа за осигуряване на 

отвеждане на отпадъчните води.  

Финансирани са проекти на обща стойност в размер на 15 295 427,25 лв., както следва: 

Община Белица - Канализация с. Краище, общ. Белица - актуализация на клонове 36, 42, 43, 

44, 45, 46, 54, 55 - обща стойност на договора - 805 878,84 лв.; изградена 2,01 км 

канализационна  мрежа; приключен; 

Община Рудозем - Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа - кв. "Мейково" - 

ЛОТ7, подобект: част канализация на кв. "Мейково" - на община Рудозем, област Смолян - 

обща стойност на договора – 1 180 452,17лв.; изградена 0,89 км канализация и 0,9 км 

водопровод; приключен; 

Община Приморско - Реконструкция на водопровод и канализация по ул. Трети март от о. 

т. 88 до КПС 1 в, ул. Черно море от о. т. 103 до КПС 1 в, ул. Ропотамо от пресичане с ул. 

Зунарита до ул. Трети март, КПС 1 в и канализационен тласкател - гр. Приморско - обща 

стойност на договора - 947 087,36 лв.; изградена 1,26 км канализация и 0,55 км водопоровод; 

приключен; 

Столична община- р-н"Овча купел" - Идеен и работен проект за канализационни и 

водопроводни мрежи за кв. Горна Баня по договор № DIR51011119-S025/17.02.12- подетап I 

"В"- Канализационни клонове: доизграждане на Гл. колектор I - ГБ, Гл. кол. I-ГБ/8,9,10,11/, 

Кл.7, Кл.14, Кл.20, Кл.21/24,25/, Кл.23; Водопроводни клонове: k-27, k-44 , k-43, k-28 (част от 
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него), k-160, k-161 - обща стойност на договора – 1 773 549,25лв.; изградени: 0,90 км 

водопровод и 0,99 км канализация; приключен; 

Община Бургас - ЗДБРБ 2019 г. „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк Росенец – зона 

„Хижи“ Етап 1 - Подобект: Водоснабдяване и канализация на лесопарк „Росенец“- зона 

Хижи Подобект: ЛПСОВ 1; Етап 2 - Подобект: Водоснабдяване и канализация на лесопарк 

„Росенец“ – зона Хижи Подобект: ЛПСОВ 2 -  обща стойност на договора -3 944 603,53 лв.; 

изградени: ЛПСОВ I и ЛПСОВ 2; приключен; 

Община Бургас - „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк Росенец – зона „Хижи“ етап 

2 и ЛПСОВ 1 от етап 1“, Подобект 1: „Водоснабдяване и канализация на лесопарк „Росенец“ 

– зона „Хижи“ - етап 2“ -  обща стойност на договора – 3 693 431,07лв.; изградени: 8,17км 

водопровод и 4,39 км канализация; приключен; 

Община Г. Оряховица - Канализационна мрежа на гр. Горна Оряховица - Гл. колектор ІІ от 

ул."Хр.Смирненски" до включване в Гл. колектор ІІІ и Гл.колектор ІІІ от о.т. 568 до 

включване в Гл. колектор І - обща стойност на договора – 1 494 630,59лв; изградена 3,74 км 

канализация; приключен; 

Община Златоград - ЗДБРБ 2019г. - Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на 

водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Златоград - Подобект 2 "Главен колектор I - 

А" - обща стойност на договора – 1 000 000 лв.; изградена  0,87 км канализация; изпълнен, 

предстои окончателно плащане; 

Община Перник - Канализация на с. Драгичево, Община Перник- обща стойност на 

договора -2 010 509,36лв.; изградена 5,03 км канализация; приключен; 

Община Белене - Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. "Лозенец", ул. 

"Пенчо Славейков" и ул. "Сергей Румянцев" в гр. Белене, Община Белене, Област Плевен - 

обща стойност на договора – 1 166 897,27 лв.; изградена: 1,64 км и канализация  0,18 км 

водопровод; етапно изпълнение; 

Община Козлодуй - Реконструкция и рехабилитация на участъци от канализационната 

мрежа на гр. Козлодуй, община Козлодуй - обща стойност на договора – 1 234 360,26 лв.; 

рехабилитация на 2,43 км канализация; етапно изпълнение; 

Община Хасково - Доизграждане на канализационна мрежа на кв. "Болярово" - Първи етап - 

обща стойност на договора – 1 304 170,84 лв.; изградена 2,57 км канализация; етапно 

изпълнение; 

Община Добрич - Битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич - етап 1 -  обща стойност на 

договора – 1 912 312,28 лв.; изградена 3,37 км канализация; етапно изпълнение; 
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Община Родопи - Канализация на с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив, подобект 

"Канализация кв. Терасите" - II етап - обща стойност на договора – 995 658 лв.; изградена 

0,84 км канализация; етапно изпълнение; 

Община Провадия - Битова канализация и реконструкция на водопроводната мрежа по ул. 

"Христо Смирненски", гр. Провадия - обща стойност на договора – 81 607,57 лв.; изградена: 

0,31 км канализация и 0,31 км водопровод; предстои окончателно плащане; 

Община Казанлък - Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на гр. Крън, Етап I, 

II подетап: Изграждане на отливен канал от Преливник до заустване в р. Кривата вода: 

Колектор за разделени битови води от Преливник до същ. РШ: Част от Гл.колектор 1 - обща 

стойност на договора – 1 975 904,54 лв.; изградена 1,51 км канализация; етапно изпълнение; 

Община Дългопол - Изграждане на канализационна мрежа по улици: "Тодор Илиев", 

"Здравко Бомбов", "Н. Обретенов", "Й. Йовков", "Хр. Смирненски", "Н. Вапцаров", "Д. 

Дебелянов" в гр. Дългопол, Община Дългопол - обща стойност на договора – 910 570,90 лв.; 

изградена 0,50 км канализация; етапно изпълнение. 

 

➢ В областта на управление на отпадъците са предоставени трансфери в размер на 

45 510 726,02 лв. по договори с ПУДООС. 

В съответствие с приоритети за финансиране в сектор „Управление на отпадъците“ са 

финансирани: 

- Финансиране на техническата рекултивация на общински депа, неотговарящи на 

нормативните изисквания. Депата, обект на наказателната процедура се финансират 

приоритетно по установения ред до приемане на новите приоритети; 

- Финансиране на обезвреждането на идентифицираните количества пестициди и 

препарати за растителна защита в складове на територията на страната.  

 

❖ за закриване и рекултивация на общиски депа за битови отпадъци са 

финансирани за отчетния период са проекти на обща стойност 2 428 287,56 лв., от 

които: 

• за закриване и рекултивация на общиски депа за битови отпадъци по приоритетите 

на ПУДООС са предоставени  1 912 597,97 лв.за проекти,  както следва: 
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Община Стрелча - Рекултивация на депо "Черни ниви"/"Окопана" в землището на гр. 

Стрелча - на община Стрелча, Област Пазарджик  - обща стойност на договора – 288 

127,76лв. - изпълнена техническа рекултивация; 

Община Малко Търново - Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни 

отпадъци в местност "Ярково" до гр. Малко Търново - обща стойност на договора – 786 

829,69лв. - изпълнена техническа рекултивация; 

Община Ракитово - Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови 

отпадъци в ПИ № 62004.4.284 на територията на гр. Ракитово, общ. Ракитово - обща 

стойност на договора – 1 308 032,27лв. - изпълнена техническа рекултивация; 

Община Тетевен - Закриване и рекултивация на старо депо за ТБО на община Тетевен, 

област Ловеч - обща стойност на договора – 523 180,39лв. - изпълнена техническа 

рекултивация. 

 

• за закриване и рекултивация на общиски депа за битови отпадъци по ЗДБРБ 2016г. 

са предоставени  181 452,07 лв.за проекти,  както следва: 

Община Балчик - ЗДБРБ 2016 г. общ. Балчик, обл. Добрич - Закриване и рекултивация на 

депо за битови отпадъци на община Балчик - обща стойност на договора – 1 809 975,25лв. - 

изпълнена биологична рекултивация; 

Община Банско - ЗДБРБ -2016г. - Затваряне и рекултивация на старо депо за ТБО - гр. 

Банско - обща стойност на договора – 1 819 066,19лв.  - изпълнена биологична рекултивация. 

 

• по проект с наименование: „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на 

общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не 

отговарят на нормативните изисквания“ са финансирани за отчетния период проекти на 

обща стойност 334 237,52 лв., както следва: 

Община Русе - Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови 

отпадъци на територията на община Русе - обща стойност на договора -22 220 855,61лв., 

приключен; 

Община Оряхово - Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци 

община Оряхово - обща стойност на договора – 514 574,88лв., приключен; 

Община Борово - Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в гр. 

Борово - обща стойност на договора - 409 061,93лв., приключен; 
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Община Царево - Закриване и рекултивация на съществуващо депо за неопасни отпадъци 

гр. Ахтополол - обща стойност на договора - 550 277,78лв., приключен; 

Община Хитрино - Рекултивация на общински депа с. Сливак с. Тимарово - обща стойност 

на договора - 429 248,66лв., приключен. 

 

❖ за закриване и рекултивация на общиски депа за битови отпадъци по чл.87 от 

ЗДБРБ 2020г. са предоставени средства в размер на 43 082 438,46 лв. за проекти на 

общините за рекултивация на общински депа, неотговарящи на нормативните 

изисквания и обект на изпълнение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015г. по дело С 

-145/14 във връзка с нарущение на чл. 14 от Директива 1999/31/ЕО относно 

депонирането на отпадъци, както следва: 

Община Разлог - Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на 

общ. Разлог, обл. Благоевград- обща стойност на договора -2 312 459,22лв. - изпълнена 

техническа рекултивация; 

Община Лесичово - Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди 

битови отпадъци, имот № 000176 в землището на с. Лесичово, собственост на община 

Лесичово - обща стойност на договора – 503 383,16лв. - изпълнена техническа рекултивация; 

Община Левски - Рекултивация на обект: "Депо за твърди битови отпадъци на община 

Левски" - обща стойност на договора – 540 415,52лв. - изпълнена техническа рекултивация; 

Община Айтос - Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови 

отпадъци в ПИ 000341 и ПИ 000342 в землището на с. Лясково и ПИ 001003 в землището на 

гр. Айтос, община Айтос, област Бургас - обща стойност на договора – 3 168 260,17лв.  - 

изпълнена техническа рекултивация; 

Община Свищов - Закриване и рекултивация на депо за ТБО, община Свищов, м. Ненова 

шатра - обща стойност на договора - 3 072 292,09лв. - изпълнена техническа рекултивация; 

Община Карнобат  - Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови 

отпадъци на територията на община Карнобат- обща стойност на договора – 2 566 343,19лв.   

- изпълнена техническа рекултивация; 

Община Средец - Техническа и биологична рекултивация съществуващо общинско депо за 

битови отпадъци в община Средец - обща стойност на договора – 1 110 193,64лв.  - 

изпълнена техническа рекултивация; 
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Община Шабла - Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО, 

община Шабла, област Добрич - обща стойност на договора -2 192 211,26лв. - изпълнена 

техническа рекултивация; 

Община Божурище - Рекултивация на общинско сметоразтоварище, находящо се в м. 

"Дакиница", с. Хераково, Община Божурище - обща стойност на договора - 596 140,25лв.  - 

изпълнена техническа рекултивация; 

Община Несебър - Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови 

отпадъци  в местността  "Чешме тарла" в  ПИ20.108, ПИ20.109 и ПИ86.21 в землището на с. 

Равда, Община Несебър, Област Бургас - обща стойност на договора -3 085 995,95лв. - 

изпълнена техническа рекултивация; 

Община Долни Чифлик - Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни 

отпадъци, гр. Долни чифлик - обща стойност на договора -1 534 841,29лв.  - изпълнена 

техническа рекултивация; 

Община Две Могили - Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци 

на  територията на Община Две могили, ПИ 20184.60.381 - обща стойност на договора - 667 

579,86лв.  - изпълнена техническа рекултивация; 

Община Опака - Закриване и рекултивация на старо депо за ТБО на Община Опака, Област 

Търговище - обща стойност на договора – 835 977,49лв. - изпълнена техническа 

рекултивация; 

Община Септември  - Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на 

територията на Община Септември - обща стойност на договора – 1 062 857,23лв. - 

изпълнена техническа рекултивация; 

Община Болярово  - Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в гр. Болярово, 

Община Болярово - обща стойност на договора - 648 487,48лв. - изпълнена техническа 

рекултивация; 

Община Пазарджик  - Закриване и рекултивация на съществуващо старо депо за отпадъци в 

землището на с. Алеко Константиново - обща стойност на договора – 4 640 011,74лв. - 

етапно изпълнение; 

Община Ихтиман - Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на 

община Ихтиман - обща стойност на договора – 1 583 653,82лв. - изпълнена техническа 

рекултивация; 
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Община Белене - Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на 

територията на Белене - обща стойност на договора – 340 868,59лв. - изпълнена техническа 

рекултивация; 

Община Луковит - Закриване на съществуващо сметище на територята на гр. Луковит - 

обща стойност на договора – 783 249,6лв. - изпълнена техническа рекултивация; 

Община Сунгурларе - Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО 

на територията на община Сунгурларе - обща стойност на договора – 680 591,17лв. - 

изпълнена техническа рекултивация; 

Община Мирково - Закриване и рекултивация на съществуващо депо за ТБО на община 

Мирково. - обща стойност на договора – 703 909,6лв. - изпълнена техническа рекултивация; 

Община Искър - Рекултивация и закриване на старото ОД за отпадъци  в землището на гр. 

Искър - обща стойност на договора – 438 646,2лв. - изпълнена техническа рекултивация. 

Община Г. Оряховица - Рекултивация на депо за битови отпадъци местност Бабенец, 

община Горна Оряховица - обща стойност на договора – 4 157 804,57лв. - изпълнена 

техническа рекултивация; 

Община Пещера - Рекултивация на съществуващо сметище в имот с идентификатор 

56277.3.1289, местност "Луковица" по плана на гр. Пещера - обща стойност на договора – 4 

157 804,57лв. - изпълнена техническа рекултивация; 

Община Самоков - Закриване и рекултивация на старо депо за ТБО на община Самоков. УС 

- обща стойност на договора – 1 958 416,24лв. - етапно изпълнение; 

Община Казанлък  - Закриване и рекултивация на съществуващо депо за ТБО на община 

Казанлък, находящо се в м. Каракос, землище с. Черганово - обща стойност на договора – 2 

652 747,14лв. - изпълнена техническа рекултивация; 

Община Червен бряг - Рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг - обща стойност 

на договора – 1 446 982,91лв. - изпълнена техническа рекултивация; 

Община В. Търново - Закриване и рекултивация на депо за ТБО, землище с. Шереметя, 

Община Велико Търново - обща стойност на договора – 2 428 142,11лв. - етапно изпълнение; 

Община Чавдар - Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови 

отпадъци на Община Чавдар - обща стойност на договора – 567 726,42лв. - изпълнена 

техническа рекултивация; 
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Община Ябланица - Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови 

отпадъци в поземлен имот № 000463 в гр. Ябланица, м. Зайков рът - обща стойност на 

договора – 627 396,18лв. - изпълнена техническа рекултивация; 

Община Вълчи дол - Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци отпадъци с  

преустановена  експлоатация на община Вълчи дол - промяна по време на строителство по 

чл.154, ал.2, т.8 и чл.152, ал.2, от ЗУТ - етапно изграждане - обща стойност на договора – 

1 147 310,02лв. – изпълнена техническа рекултивация, предстои окончателно плащане6; 

Община Опан - Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на 

територията на Община Опан в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 53576.108.120 с. Опан, 

Област Стара Загора - обща стойност на договора – 1 158 862,08лв. - изпълнена техническа 

рекултивация. 

 

➢ В областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух са финансирани 

проекти в общ размер на 63 600 лв., както следва: 

БНОЦЕООС - Оценка и мониторинг на въздействието на атмосферния въздух върху  

горските екостистеми - I ниво (широкомащабен) и  II ниво (интензивен) – 2019г. - 2020г. - 

приключил; 

БНОЦЕООС  - Оценка и мониторинг за въздействието на замърсяването на атмосферния 

въздух върху горските екосистеми - I ниво (широкомащабен) и II ниво (интензивен)  - 2020г. 

-2021г. – етапно изпълнение.  

 

➢ В областта на опазване на биологичното разнообразие са финансирани проекти за 

сума в размер на 577 143,92 лв. по договори с ПУДООС, както следва: 

ИБЕИ при БАН - Опазване на редки застрашени растителни видове в България, чрез 

изпълнение на дейности от утвърдени планове за действие - приключил;  

Фондация "Геа Челониа" - Осигуряване на годишна помощ за Центъра за размножаване и 

рехабилитация на сухоземните костенурки /ЦРРСК/ функциониращ към фондация "Геа 

Челония", с. Баня 2018-2019г. - приключил;  

СНЦ "Зелени Балкани" - Ежегодна издръжка на Спасителен център за диви животни 

(рехабилитация, размножаване, и връщане в природата на редки и застрашени видове), гр. 

Стара Загора за периода 2019г. – януари 2020г.- приключил;  
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НИС при СУ "Кл. Охридски" - Пилотна дейности по отглеждане и развъждане на 

консервационно значими видове дребни бозайници– етапно изпълнение;  

Община Каварна - Експеримантално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 

С2СО понтосарматски степи на Калиакра – етапно изпълнение;  

ИБЕИ при БАН - Проучване и оценка на екологичното състояние на бъграския участък от р. 

Дунав в рамките на ІV международна програма Joint Dunabe Survey през 2019г. - приключил;  

Тракийски университет - Стара Загора - Установяване на здравния статус на балканската 

дива коза в 4 ключови за разпространението на вида в България локации – етапно 

изпълнение;  

СНЦ "Зелени Балкани" - Ежегодна издръжка на Спасителен център за диви животни 

/рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени видове/ гр. 

Стара Загора за периода 2020г. - януари 2021г. – етапно изпълнение;  

Фондация "Геа Челониа" - Осигуряване на годишна помощ за Центъра за размножаване и 

рехабилитация на сухоземните костенурки /ЦРРСК/ функциониращ към фондация "Геа 

Челония", с. Баня – 2020г. – етапно изпълнение; 

Фондация Информация и природозащита - Популяризиране на политиката на ЕК и МОСВ 

за опазване на ЗТ и Зони по Натура 2000 от заплахата на инвазивни чужди видове растения, 

чрез информационна кампания - етапно изпълнение; 

ОП "Зоопарк - СЦ" - гр. Варна - Финансиране на дейността на Спасителен център на ОП 

"Зоопарк-СЦ"- гр. Варна за периода 01.01.2020 - 31.12.2020 г. - приключил;  

ИБЕИ при БАН - Мониторинг и оценка на състоянието на видовете гъби, обект на 

Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие - 2020 г. – етапно 

изпълнение; 

ИБЕИ при БАН - Анализ на демографската структура на кафявата мечка (Usrus arctos) в 

Стара планина – етапно изпълнение; 

Българско дружество „Защита на птиците“ - Осъществяване на схемата за мониторинг на 

обикновените видове птици като част от НСМБР – етапно изпълнение.  

 

➢ В областта на повишаване на екологичното съзнание и култура през 2020г. са 

предоставени средства в общ размер на  3 140 947,35 лв., както следва: 



 София, 1000, ул. „Триадица” 4 
  Тел: (+ 359 2) 940 6251, Факс: (+3592) 980 4131 

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ - Българска асоциация по водите /БАВ/ - 

Награден фонд на фотоконкурс (с фотоизложба) "Вода за живот" в рамките на "Седмица на 

водата 2020" - приключил.  

НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ – за реализация на 

провежданата от МОСВ кампания са предоставени средства в размер на 3 137 347,35 лв. по 

669 договора за с общини, кметства, училища, детски градини и ОДК. 

С Решение от 25.09.2020г. УС на ПУДООС е разширена възможността за 

реализацията на повече проекти и дейности в рамките на провеждането на Национална 

кампания „Чиста околна среда 2021г.“, като прие предоставяните средства да са в размер на 

7 000 хил. лева. Мотив за зветото решение е възможността за изпълняване на кампанията от 

повече детски заведения, общини и кметства, като част от политиките в областта на околната 

среда на национално и местно нива. В подкрепа на това решение са и статистическите данни: 

в периода 2014-2020 г. определения общ размер на кампанията е възлизал на 3 500 хил. лева, 

а през предходната 2013 г. размерът е бил 3 000 хил. лева и 1 500 хил.лева за 2012 г.  

 

 

3. Административна дейност 

През отчетната 2020г. чрез Дирекция “Административно-правно и финансово 

обслужване” е подпомаган Изпълнителния директор при изпълнението на дейности свързани 

с административно-правното обслужване, административния капацитет и човешките 

ресурси, административното обслужване, деловодната и архивната дейност, 

информационното осигуряване и прилагане на информационните технологии и 

информационната сигурност, финансово управление и счетоводна отчетност. Чрез дейността 

си звеното е изпълнявало следните дейности: 

1. Изпълнявани са дейности по административно обслужване на физически и юридически 

лица, в т.ч. деловодната и куриерската дейност в ПУДООС, по систематизирането и 

съхраняването на документи в съответствие с изискванията на Закона за националния 

архивен фонд; 

2. Съвместно с другите функционални дирекции служителите в дирекцията са 

организирали и прилагали процеса по изготвяне, съгласуване и отчетност на 

административни договори, по които ПУДООС е страна, както и са участвали в изготвянето, 

съгласуването, предварителния контрол и отчетността на договори за финансиране, 

съставяни след Решения на УС на ПУДООС, както следва: 
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В Информационната база данни на ПУДООС - Регистър на договорите през 2020 година са 

обслужени общо 571 бр. нови договори, от които: 

• по Решения на УС от 2020г. - 33 броя; 

• по Решения на УС от 2019г. – 21 броя; 

• по Решения на УС от 2018г. – 2 броя; 

• по Решения на УС от 2017г. – 2 броя; 

• по Кампанията „Чиста околна среда 2020г.“ – 474 броя; 

• административни договори – 39 бр., от които 25 броя, свързани с дейността на 

Дирекция „НСД“. 

 В Регистъра на договорите през 2020г. е отразено финансиране по 850 броя договори, от 

които: 

• по договори за екологични проекти и дейности – 776 броя, в това число 669 

броя по Кампания „Чиста околна среда“; 

• по административни договори – 74 броя, от които 42 броя, свързани с 

дейността на Дирекция „НСД“. 

 В Информационната база данни на ПУДООС - Регистър на договорите през 2020 година 

са обслужени общо 571 бр. нови договори, от които: по Решения на УС от: 2020г. - 33 броя;  

2019г. – 21 броя; 2018г. – 2 броя; 2017г. – 2 броя; по Кампанията „Чиста околна среда 2020г.“ 

– 474 броя; по административни договори – 39 бр., от които 25 броя, свързани с дейността на 

Дирекция „НСД“. 

В Регистъра на договорите през 2020г. е отразено финансиране по 850 броя договори, от 

които: по договори за екологични проекти и дейности – 776 броя, в това число 669 броя по 

Кампания „Чиста околна среда“; по административни договори – 74 броя, от които 42 броя, 

свързани с дейността на Дирекция „НСД“. 

През 2020 г. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда е 

сключило 20 нови договора с клиенти на Инсинератора за изгаряне на опасни отпадъци. 

След предаване на отпадък на клиентите се издават и изпращат фактури. Съгласно клауза 

залегнала в договорите към всяко тримесечие се начисляват неустойки за забава на 

клиентите с просрочени задължения. На тримесечие се изготвят уведомителни писма до 

контрагентите със задължение. Към 30.06. и 31.12. се изготвя Доклад за състоянието на 

клиентите с предложения за предприемане на действия където е необходимо. 

През 2020 г. са сключени 2 нови договора за безлихвени заеми. Приключили са 8 договора и 

са предприети действия за освобождаване на Запис на  заповедите обезпечения по тях. 

Погасителните вноски са отразяват своевременно, а при забава се начисляват лихви.  
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3. През отчетната 2020 г. дирекцията е организирала изготвянето на проект на план-

графика за възлагане на обществени поръчки от предприятието, както и изготвянето на 

тръжната документация по процедурите за възлагане на обществени поръчки, планове, 

отчети и други документи съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), включително 

договори, споразумения, проекти на заповеди; организира провеждането на процедурите 

съгласно ЗОП, като отговаря за законосъобразността на актовете. 

 В изпълнение на План-график на обществените поръчки на Предприятието, приет с 

Решение на УС на ПУДООС №1/01.04.2020 г., актуализиран с Решение № 2/12.08.2020 г. е 

налице планиране и реализация, както следва: 

• Планирани са 5 бр. обществени поръчки чрез провеждане на процедури по 

реда на ЗОП. От тях открити са 2 бр. обществени поръчки, от които възложена е 1 бр.  

• Планирани са 4 бр. обществени поръчки чрез провеждане на събиране на 

оферти с обява по реда на ЗОП. Не са проведени обществени поръчки. 

• Планирана е 1 бр. обществена поръчка чрез провеждане на покана до 

определено лице по реда на ЗОП. Същата е възложена.  

• Планирани са 37 бр. обществени поръчки чрез директно договаряне. Сключени 

договори – 27 бр. 

През отчетната 2020 г. дирекцията е организирала процесите по осъществяване на 

процесуално представителство пред органите на съдебната власт, като от ПУДООС са 

заведени следните дела: 

• Гражданско дело № 985/2020 г. по описа на Районен съд Дупница срещу 

община Дупница по договор № 8377/14.06.2012 г. неизплатена законна лихва в размер на 9 

833,75 лв. Проведено съдебно заседание 26.01.2021 г. Чака се съдебното решение. 

• Гражданско дело №  462/2020г. - I състав ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК 

срещу община Белово по договор № 9277/09.09.2013г. неизплатена главница 254 722,00 лв. и 

законна лихва в размер на 46 280,59 лв. Насрочено съдебно заседание за 01.03.2021 г. 

• Търговско дело № 74/2020г.  по описа на Окръжен съд Враца срещу община 

Оряхово неизплатена главница 586 120,09 лв. и неустойка в размер на 146 530,02 лв. договор 

№ 6882/04.02.2009 г. Насрочено съдебно заседание за 19.02.2021 г. Ще спрем делото до 

постигане на съгласие за спогодба между страните. 

• Заведено е дело срещу „Триера Комуникейшънс“ ЕООД в СГС, изх.,№ Д-214/ 

08.12.2020г. Подписан е Договор № 11856/21.08.2017 г. между „ТРИЕРА 

КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД и ПУДООС. Съгласно чл. 2 от договора изпълнителят приема 

да изпълни обществена поръчка с предмет: „Извършване на медийна/информационна 

(местна и национална) кампания по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за 
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екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“. Договорът 

е изцяло неизпълнен. На основание чл. 10, ал. 3 от договора „ТРИЕРА 

КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД дължи на ПУДООС неустойка в размер на 25% (двадесет и 

пет процента) от цената на договора, а именно 66 000 лв., за което следва да бъде заведен иск 

от ПУДООС. 

 

През отчетната 2020 г. срещу ПУДООС е заведено дело от Фондация „АКБ“. Подадена е 

жалба по реда на Закон за достъп до обществена информация пред Административен съд 

София във връзка със Заявление за достъп до обществена информация с вх. № ЗДОИО-36 от 

19.10.2020г. относно проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба 

пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. 

   

През отчетната година са приключили следните дела: 

• Търговско дело № 1790/2019г. Софийски градски съд - община Иваново срещу 

ПУДООС за сумата от 139 371.85 лв. С Договор № 12308 от 29.06.2018г. ПУДООС се е 

задължило да финансира проект: „Подмяна на част от водопроводна мрежа – амортизирана 

на село Щръклево, Община Иваново“. Отпуснатата сума за финансирането не е 

възстановена, но с Решение № 1021/17.07.2020г. на Софийски градски съд се произнася в 

полза на община Иваново. Не са налице основания за касационно обжалване, поради което за 

ПУДООС възниква задължение по съдебно решение да заплати: 139 371,85 лв. уговорено 

финансиране, законна лихва върху нея от 09.09.2019 г. - датата на подаване на исковата 

молба до окончателно изплащане на сумата, както и законна лихва от 21.05.2019 г. до 

09.09.2019 г. в размер на 4 336,01 лв. и 300 лв. юрисконсултско възнаграждение. 

• С влязло в законна сила решение № 16292/18.10.2016 г. по гр. д. 81003/2015 г. 

при Софийски районен съд, Решение № 3912/14.06.2018 г. по в. гр. д. № 1171/2018 г. на Възз. 

II–г състав на Софийски градски съд и Определение № 33 от 11.01.2019 г. по гр. д. № 

4307/2018 г. на Върховен касационен съд, 4-то гр. отделение, е възстановен на работа 

служител на ПУДООС - Елена Цветкова. С писмо с изх. № 9400П-800017/13.02.2019г. г-жа 

Елена Цветкова е поканена да представи изпълнителен лист и банкова сметка за превеждане 

на определеното от съда обезщетения. Всички дължими обезщетения са изплатени в рамките 

на отчетната година. 

• Гражданско дело № 11501/2015 г. ПУДООС срещу ДЗЗД „ЕКОНЕКТ“, 

включващо Фондация „ДЛО“, Сдружение „Българско дружество за защита на птиците“, 

„Географика“ ООД, „БГ Мап“ ООД, „Аси къмпани“ ООД, заведено във връзка с претенция 

на ПУДООС в размер на 7 781,17 лв.за обезщетение за забава по договор за предоставен 
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Заем № 8608/2012 г. Съда се е произнесъл, че искът е основателен за част от сумата и 

отхвърлен за другата, поради което за ПУДООС възниква задължение по съдебно решение 

да заплати дължимите съдебни разноски. 

4. Администрирани са проекти на заповеди, становища, доклади, решения и други по 

правни и финансови проблеми, свързани с дейността на дирекцията и цялото предприятие. 

 През отчетната 2020 г., в изпълнение на решение на УС на ПУДООС са старирани  

дейности по промяна в правилник за устройството и дейността на Предприятието, по 

отношение предостяването на безлихвени заеми за екологични проекти. 

5. Организирани и администрирани са дейности по разработването на вътрешни правила, 

процедури, инструкции и други, касаещи дейността на дирекцията, която ръководи и 

осъществява текущ контрол на подчинените си служители във връзка с тяхното изпълнение. 

В изпълнение на Заповед № РД01-219/19.11.2020 г. на изпълнителния директор на ПУДООС 

комисия изготви предложение на аналитично отчитане при разходването на целевите 

средства по специални закони в областта на околната среда. Предложението е свързано с 

препоръка № 8 и отразява постъпващите приходи по вид на  приходоизтичника, отнесен по 

съответната политика и програма на Министерство на околната среда и водите, в областта на 

опазване и възстановяване на околната среда. Заложено е разходването на средства за 

дейността на ПУДООС да бъде в съответствие с целевия приходоизтичник, отразен по 

характер в съответната бюджетна програма, за финансира проекти и дейности, способстващи 

за осъществяване политиката на Министерство на околната среда и водите, съгласно 

приетите от Управителния съвет на ПУДООС приоритети по програми. С предложението са 

въведени нови раздели в действащата Счетоводната политика на ПУДООС и актуализация 

на съществуващите, както и актуализация на Индивидуалния счетоводен сметкоплан. 

Във връзка с горното през отчетната година със Заповед № РД01-238/10.12.2020 г. е приета 

нова Счетоводната политика и Индивидуален сметкоплан на ПУДООС. Същите са 

разработени в съответствие с изискванията на действащото законодателство в областта на 

счетоводно отчитане в бюджетните организации, както и Сметкоплана на бюджетните 

организации, указанията на Министерство на Финансите по прилагане на Сметкоплана на 

бюджетните организации /СБО/, Единната бюджетна класификация /ЕБК/, Счетоводните 

стандарти, при спазване на основните принципи на счетоводството, и препоръки относно 

отчетността от Сметна палата. 

През отчетния период експертна работна група разработи на предложение за промяна на 

документа „Изисквания за кандидатстване пред ПУДООС за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ за проекти в областта на управление на отпадъците и привеждането му в 

съответствие с приетите нови приоритети, критерии, изисквания и необходими документи за 

финансиране в сектор „Управление на отпадъците“. В резултат на извършената работа от 



 София, 1000, ул. „Триадица” 4 
  Тел: (+ 359 2) 940 6251, Факс: (+3592) 980 4131 

 

експертната група и в съответствие с взетото решение от Управителния съвет на ПУДООС за 

приети нови приоритети, критерии, изисквания и необходими документи за финансиране в 

сектор „Управление на отпадъците“, с равна тежест, се актуализира документа: „Изисквания 

за кандидатстване за ПУДООС за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проекти в 

сектор „Управление на отпадъците“. Документът „Изисквания за кандидатстване за 

ПУДООС за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проекти в сектор „Управление 

на отпадъците“ е оповестен на сайта на предприятието в раздел „Документи“, „Критерии, 

изисквания и документи при кандидатстване пред Предприятието за управление на 

дейностите за опазване на околната среда за финансиране на: Проекти в областта на 

управлението на отпадъците.“ 

През 2020 година са актуализирани и Правилата за работа на Управителния съвет на 

ПУДООС и Вътрешни правила за работната заплата на служителите и работниците в 

ПУДООС, които са приети с Решение от 22.12.2020г. на Управителния съвет. 

6. Организирани са процеси, свързани с управлението на човешките ресурси в ПУДООС, в 

т.ч. изготвяне и актуализация на длъжностно и поименно разписание, поддръжката на 

трудовите досиета на служителите и работниците, издаването и заверяването на трудови 

книжки, организация и провеждане на процедури по реда на Кодекса на труда. През 

отчетната година е направен преглед на разписаните функционални характеристики на 

основните дирекции съобразно спецификата на дейността на предприятието. Бяха 

оптимизирани Функционалните характеристики на Дирекция „Финансиране на екологични 

проекти и дейности“ („ФЕПД“)“, Дирекция „Административно-правно и финансово 

обслужване“ („АПФО“)“ и „Нефинансови стопански дейности“ („НСД“)“, съгласно мястото, 

целта, основните задачи, структурата, състава, взаимодействието и организационно 

техническата им осигуреност в предприятието и в съответствие с нормативно определените 

им функции в Правилника за устройството и дейността на ПУДООС. През отчетната 2020 г. 

е съставена цялостна функционална характеристика на организационната структура на 

ПУДООС. 

През 2020г., в съответствие с утвърденото щатно разписание на длъжностите са обявени и 

проведени 8 процедури на подбор по документи на кандидати за свободните щатни 

длъжности в ПУДООС. В резултат на извършения подбор са назначени общо 4 бр. 

служители и работници в дирекция „АПФО“, дирекция „ФЕПД“ и дирекция „НСД“. 

Обявяването, провеждането на подбора и назначаването на служителите са осъществени в 

съответствие с правилата и процедурите, регламентирани в Правилника за вътрешния трудов 

ред в ПУДООС. 

Също така, предвид обявеното извънредно положение и епидемична обстановка не са 

извършвани обучения на служителите в предприятието в пълен обем, съгласно Годишния 
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план за обученията на ПУДООС. Проведени са следните обучения на служителите връзка с 

тяхната подготовка за достигане на очакваното ниво за изпълнение на възложените им 

задължения и задачи, както следва: 

- Семинар на тема „Промени в трудовото законодателство. Промени в социалното 

осигуряване в сила от 01.01.2020г.“ 

- Във връзка с въведеното със Закона за обществените поръчки задължение 

възложителите да използват Централизираната автоматизирана информационна система 

„Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) и необходимост от провеждане на семинар 

за служителите на ПУДООС, които участват пряко в процеса по подготовка и възлагане на 

обществените поръчки; 

- Обучителен семинар на тема „Практически въпроси по прилагане на Кодекса на 

труда“ 

През 2020 г. от ПУДООС са напуснали 5 служители и работници, представляващо 6,25 

на сто спрямо средно-списъчния състав на персонала (80бр.), което е показател за 

сравнително нисък относителен дял и не е оказало влияние върху изпълнението на целите на 

предприятието. 

7. За отчетния период 01.01.2020-31.12.2020 г. е изготвен Годишен финансов отчет на 

ПУДООС, съгласно указанията на министъра на финансите ДДС № 09/22.12.2020 г. и ДДС 

20/2004 г. в изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 

2020 г. В изпълнение на счетоводната политика на ПУДООС, по инициатива на главния 

счетоводител е извършена обезценка на дълготрайните материални активи от независим 

външен оценител, отразено в ГФО 2020 г. 

 

4. Експлоатация и поддръжка на инсталацията опасни болнични отпадъци 

„Инсинератор” 

 Чрез Дирекция “Нефинансова Стопанска Дейност” се осъществява експлоатация на 

инсталацията опасни болнични отпадъци „Инсинератор” и работи на територията на УМБАЛ 

„Александровска”. Собствеността на обекта, терен, сграден фонд, оборудване, транспортни 

средства и подемно транспортни средства са собственост на МОСВ. Основна цел на ДНСД е 

обезвреждането на опасни, инфекциозни, биологични медицински отпадъци от заведенията 

за доболнична и болнична дейност, лаборатории, ветеринарни клиники и лаборатории, 

лекарства, опиати, наркотични, вещества и прекурсори (бракувани, с изтекъл срок или 

конфискувани от Агенция Митници) от производители и дистрибутори на лекарствени 

средства и субстанции. Инсталацията обслужва клиенти от главно от София и чрез 

лицензирани превозвачи от цялата страна. Унищожаването се извършва на основание на 

даденото разрешение № 12-ДО-1202-00/06.12.2012 г. от РИОСВ-София и в съответствие с 
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българското и европейско законодателство за спазване на условията за третиране и 

контролиране на изходящите емисии. 

 Общо за 2020 г., в изпълнение на поставените задачи, са получени за третиране 665 908 

кг. От общото количество 382 681 кг. са транспортирани от екипа на ДНСД и 283 227 кг. са 

превозени от фирми превозвачи на опасни отпадъци и фирми производител или 

дистрибутори на лекарства. Организирали сме и сме участвали в проведените 43 броя 

комисии за унищожаване на лекарствени средства и субстанции на фирмите Балканфарма 

Дупница АД, Софарма АД, Салвис фарма и други в това число безвъзмездно са третирани 4 

173 кг. конфискувани от ЦМУ Агенция Митници опиати, наркотици и прекурсори, като 

участие на МОСВ в борбата срещу разпространението и употребата на наркотици. В общия 

обем са включени изгорени безвъзмездно отпадъци (документация и проби РИОСВ, ИАОС, 

МОСВ и ПУДООС). Наличното количество на предадени и приети на площадката на  

Инсинератора опасни болнични отпадъци към 01.01.2020г. са 22 744 кг.   

 През 2020 г. са изготвени справки за фактуриране на количествата приет отпадък 

заедно с абонаментните такси общо 736 броя. Основния обем документи са транспортните 

карти – 18 500 броя, по обслужване на клиентите в съответствие със законовите и 

нормативни изисквания. Транспортните карти са отчитани в РИОСВ-София и всички 

регионални инспекции за обработените транспортирани и третирани отпадъци в 

инсинератора при ПУДООС на всяко тримесечие. За 2020 г. през рампата на Инсинератора 

са обработени са 24 058 броя контейнери; Обслужените  клиенти  през годината са  над 1 

830, повечето от тях многократно по по график;  

 Екипа на ДНСД редовно изготвя отговори на писма, запитвания, подготовка на 

договори за третиране с клиенти, организиране на профилактиката и техническото 

обслужване на съоръженията. Редовно се извършват технически проверки и профилактика на 

агрегатите на инсталацията според законовите изисквания.  

 Освен с документооборота на отпадъците служителите на дирекцията извършват 

редовни проверки и отчети за разходите на товарните автомобили обслужващи клиентите. 

Изготвят се заявки за санитарни и канцеларски материали, като и организацията и 

получаването на минерална вода и кисело мляко. Техническия екип активно участва в 

изготвянето на документация за участието на ПУДООС в процедури по ЗОП открити от 

здравните заведения. 

 През 2020 г. бяха сключени нови договори с фирми доставчици на услуги, резервни 

части и техническа поддръжка както следва: Договор за поддръжка и ремонт на вентилация, 

климатизация, отоплителни и охладителни системи, включително ел. табла и контролери, 

климатици и автоматика, филтри, вентилационни клапи, скрепителни елементи, лагери, 
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термодвойки, охладителна кула, части, материали и консумативи, ремонт на ел. мотори и 

въздушни цилиндри; Договор за доставка на електроенергия – средно напрежение за 

нормалната работа на  инсинератора при условията на свободен енергиен пазар;  Договор за 

поддръжка и инспекция на пещта на инсинератора, ремонт на зидария, консумативи и 

материали; Договор за доставка, монтаж, калибриране и изпитание на газ анализаторната  

апаратура за мониторинг  и емисионен контрол на димните газове от Инсинератора; Договор 

за доставка на ваучери за храна за персонала на днсд при пудоос ангажиран с 

транспортиране, временно съхраняване и унищожаване на опасни медицински отпадъци; 

Договор за пробовземане и основно охарактеризиране на отпадък с код 190117* и код 

190107* по Наредба №2/2014 г., генериран от инсинератор за изгаряне на опасни болнични 

отпадъци към ПУДООС; Договор за доставка на контейнери за транспортиране и съхранение 

на болнични отпадъци; Договор за обслужване на специализиран контейнер 12 м³ за шлак от 

Инсинератора; Договор за абонаментно техническо обслужване на Трафопост за 

електрозахранване; Договор за профилактика, техническа поддръжка и извънгаранционен 

сервиз на хлораторна пречиствателна станция на отпадни води към Инсинератора Договор за 

профилактика, техническа поддръжка и извънгаранционен сервиз на складова техника за 

нуждите на Инсинератора; Застрахователна полица за групова застраховка „ЖИВОТ“ и 

„ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА“; Договор за вентилация и климатизация на помещения с 

компресори и съоръжения за мониторинг и емисионен контрол на Инсинератора; Договор за 

сертифициране на интегрирана система за управление, проверка и оценка на съответствието 

с изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007; 

Договор за доставка на хидратна вар; Договор за доставка на минерална вода; Договор за 

пробовземане и анализ на съдържанието на диоксини и тежки елементи в емисии на 

Инсинератора; Договор за доставка на  компресор за инсталацията  за сгъстен въздух към 

Инсинератора; Договор за ремонт на покриви и покривни изолации на територията на 

Инсинератора; Договор за охрана на обект Инсинератор.   

 Към 31.12.2020 г. общия брой на обслужваните договори за третиране на отпадъци е 

580. В това число и еднократни договори, както и подновени договори със стари клиенти и 

спечелени процедури по ЗОП. 

          През годината са подписани 10 (десет) нови договора с клиенти като Комплекс 

Костинброд ЕООД, МЦ "Светлина" ЕООД, Вьорваг Фарма България ЕООД, „БЛАТА 86“ 

ЕООД, ЕТ „БЛАТА-ТАТЯНА ЛЮБЕНОВА“, „Реци Трейд България“ ЕООД, КЕНДИ ООД, 

Парти Фууд АД, ДБАЛББ – Перник ЕООД, ДИБОИС ДИ ЕООД;   

           Преподписани са 10 (десет) договора с РЕГУЛИ ЕООД, "Салвис Фарма" ООД, 

ДПБЛНА, СМДЛ „Надежда 1“ ЕООД, ПАРТИ ФУУД АД, СРЗИ, „МБАЛНП СВ. НАУМ“ 

ЕАД, ДКЦ XXIX - София“ ЕООД, СБАЛТОСМ „Проф. Д-р Димитър Шойлев“ ЕАД.  



 София, 1000, ул. „Триадица” 4 
  Тел: (+ 359 2) 940 6251, Факс: (+3592) 980 4131 

 

 Осъществени са преки контакти и посещения с клиентите в София и останалите 

обслужвани мед. центрове и звена за доболнична помощ, съгласно сключените договори и за 

подобряване организацията на дейността и комуникациите. Извън София-област се 

поддържат постоянни контакти и обслужване с клиенти и превозвачи от Стара Загора 

„Ловамед груп“, „МЛ България”; Екостер ООД, гр. Хасково, Хосвитал АД гр. Пловдив; 

МБАЛ Eтрополе; МБАЛ Самоков; ДЖИ и ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД.  

На основание чл. 17, ал. 1, т.4, 5 6 от Правилника за устройството и дейността на 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, са изготвени и 

представени: 

1. Годишен доклад за дейността по „Вътрешен одит“ в ПУДООС (Приложение); 

2. Годишен доклад за дейността по „Инспектор“ в ПУДООС (Приложение); 

3. Годишен доклад за дейността по „Финансов контрольор“ в ПУДООС (Приложение); 

4. Годишен финансов отчет на ПУДООС и оборотна ведомост към 31.12.2019 г. 

(Приложение); 

       

 

Февруари 2021 г.         ПУДООС 

 

 

Съгласували: 

 

Ирина Кьосева - В.И.Д. Директор дир-я АПФО 

Светла Кирчева - В.И.Д. Директор дир-я ФЕПД 

Антон Маджаров - В.И.Д. Директор дир-я НСД 

Евелина Младенова –юрисконсулт 

 


