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Относно: Постъпило запитване във връзка с открита процедура с предмет „"Събиране, 
транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на 

УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД".

Въпрос: В документацията за участие в процедурата по отделните обособени 
позиции са посочени общи прогнозни количества, съответно за обособена позиция № 1 - 
70 000 кг., включваща отпадъци с код 180103* и 180104 и за обособена позиция № 2 - 50 
000 кг., включваща отпадъци е код 180101, 180102, 180106* и 180108*. В Техническата 
спецификация към документацията за участие прогнозното количество също е дадено 
общо за всяка обособена позиция. Във връзка с горното, моля да уточните прогнозните 
количества отпадък за всеки код на отпадъка, включен в обособени позиции № 1 и 2. 
Това се налага поради факта, че отделните кодове отпадъци се третират по различен 
начин и определянето на единичната цена е свързано със спецификата на отпадъка.

Отговор: Опасните болнични отпадъци, генерирани от дейността на УМБАЛ 
„Царица Йоанна -  ИСУЛ” ЕАД са групирани по обособени позиции при стриктно 
спазване на Наредба №1/09.02.2015г. за изискванията към дейностите по събиране и 
третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. 
Възложителят е определил прогнозно количество отпадъци според съответния законов 
начин на третиране:

- Отпадъци е код 180103* и 180104 следва да се третират съгласно чл. 21, ал. 1 от 
Наредба №1/09.02.2015 г. /„Третирането на опасните отпадъци на територията на 
заведенията по чл. 1, ал. 1 се извършва чрез изгаряне в инсинератор, обеззаразяване чрез 
автоматизирани системи за раздробяване и автоклавиране, комбинация от раздробяване, 
автоклавиране и високочестотно/микровълново облъчване или чрез друг вид 
автоматизирана система, чиято ефективност се поддава на контрол”/;

-Отпадъци с код 180101, 180102, 180106* и 180108* следва да се третират 
съгласно чЛ. 21, ал. 2 от Наредба №1/09.02.2015 г. /„На задължително третиране чрез 
изгаряне в инсинератор подлежат биологичните медицински отпадъци, всички отпадъци, 
образувани от дейността на изолаторите в инфекциозните отделения/клиники за особено
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опасни инфекции на заведенията по чл. 1, ал. 1, лабораторните отпадъци и отпадъците, 
съдържащи химични вещества/смеси, с изключение на излезли от употреба батерии, 
отпадъци, съдържащи тежки метали (като живак, кадмий тицъ), експлозивните отпадъци 
и отпадъци от опаковки под налягане.”/
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