Изх. № . . . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . .

ПРОТОКОЛ
№ 13
Днес 10.11.2017 г. в заседателната зала на община Дупница се проведе ХIII редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 32 общински съветници.
Отсъства Даниела Симова.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Емил Гущеров в 10.10 часа.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Добър ден колеги.
В залата присъстват 32 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.10, откривам ХIII редовно заседание за 2017 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред с № 679 / 07.11.2017 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Одобряване
на споразумение за сътрудничество за съвместно възлагане на обществена поръчка с
Община Бобов дол и Община Сапарева баня. /вх. № 678/07.11.2017 г./

***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Който е съгласен да приемем дневния ред, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Одобряване на споразумение за сътрудничество за съвместно възлагане на обществена
поръчка с Община Бобов дол и Община Сапарева баня. /вх. № 678/07.11.2017 г./

***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преди да преминем към първа и единствена точка от дневния ред искам да ви уведомя
колеги. Предполагам, че повечето от вас миналата седмица са информирани от медиите, друга
голяма част присъстваха на срещата с Министъра на образованието и тъй като се появиха
едни спекулации в дадена медия, това най-вече се обръщам към гражданството на Дупница,
че казва ли не Министъра бил казал, че Дупница няма възможност за откриване на висше
учебно заведение. Ние никога на този среща не е ставало въпрос, че ще откриваме ново висше
учебно заведение. Ние говорим за филиал, ние говорим за Колеж или друга възможност за
учебно заведение. Така, че тука има доста представители на медиите и Ви умолявам да
информираме отново гражданството, че се работи по този въпрос и точната информация е, че
Министъра изказа твърда и ясна подкрепа, когато имаме точната визия, точния план за
разкриването на съответното учебно заведение, ще имаме пълната подкрепа. Така, че нека
колегите които са присъствали тогава на срещата могат да го потвърдят. И другото което
искам да се обърна към Вас колеги, е че всичките ние сме избрани от дупнишките граждани и
от жителите на цялата община да защитаваме техните интереси и да даваме решения. Защото
на тази среща чухме най-вече от наши колеги, че ни очаква едно мрачно бъдеще. Ние сме за
това да даваме възможности за решения и точно да не стига до такъв сценарий. Не да
плашиме младите, че едва ли не Дупница ще бъде закрита.
Благодаря ви.
Преминаваме към първа точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Одобряване на споразумение за сътрудничество
за съвместно възлагане на обществена поръчка с Община Бобов дол и Община Сапарева баня.
/вх. № 678/07.11.2017 г./
Моля г-н Костадинов за становище на икономическа комисия. Положително.
Благодаря ви г-н Костадинов.
Колеги, имате възможност за изказвания по докладната.
Г-н Чимев, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги, добър ден на всички.
Преди да пристъпим към обсъждане ще ми позволите да направя по предложения
вариант за Споразумение предложение за промяна.
В чл. 3 Изготвената от администрацията на община Дупница документация по чл.
2 се предоставя на кметовете на останалите общини. Има се предвид общините Сапарева
баня и Бобов дол. Същите са длъжни в срок от 3 – дневен срок от получаването й да
изразят писмено своето становище.
Моето предложение за допълнение и този 3-дневен срок да бъде изрично опоменат 3
работни дни. Имайки предвид, че все пак 3 дни може да звучи, получаваш петък трябва да
върнеш понеделник, т.е. влизат неработни почивни дни.
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И още едно предложение по чл. 6, относно състава на комисията. В чл. 6 е разписано,
че „офертите ще бъдат разглеждани от 5-членна“. Моето предложение е да бъде променено
на 7 – членна комисия. Единствения мотив е да бъдат увеличени представителите на двете
общини Бобов дол и Сапарева баня. В 5-членната комисия е посочено по 1 техен
представител. Мисля, че е по-коректно да бъдат по двама.
Благодаря ви. Това е което имам да предложа.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Постъпи предложение за промяна в докладната.
Моля, колегите които подкрепят така направеното предложение от г-н Чимев, да
гласуват!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

Приема се предложението.
Колеги, имате думата по докладната записка. Г-н Пехливански, заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Тъй като вие почнахте с друга тема, аз също искам да поставя съвсем накратко една
тема за медиите. До колкото имам информация, собственика на ТВ „ЗАПАД“ има намерение
да закрива нашия офис, ако е така, ако не е така извинявам се. Ние също въпреки, че е частно
дружество имаме право да вземем отношение поне за в бъдеще, тъй като това е свързано хем
с информираността на нашите граждани, а и със сигурността на хората. Знаете,че много често
там излизат неща които не могат да излезат във вестника, ще излезат на другия ден. Така че
трябва да помислиме да видиме каква е истината.
По отношение на докладната мен ме интересува защо трите общини трябва да
действаме заедно. Не казвам, че това е непременно лошо. Дали защото се изисква по-голямо
количество смет да се предоставя там където ще се захване с балиране или каква е
процедурата и къде ще се извършва тази подготовка за товарене на камионите. На всяка
община поотделно или общо ще се докарва сметта тук. Тъй като сапаревобанци ни дължат,
знаете какво ще кажа сега. Значи те почти провалиха айде не водния цикъл, но тази асоциация,
която създадохме и ние сме членове. Така, че ние може да направиме това изключение, ако
можем да се справим без тях, да го правиме. Аз не държа защото на мен потеклото ми е от там
от Сапарева баня, но въпреки това си позволявам да говоря, защото те ощетиха всички
общини с това дърпане и тяхно нежелание да влязат в тази водна асоциация. Така че това на
първия въпрос, дали можеме да действаме поотделно или непременно трябва и трите общини.
Ако направиме този компромис Сапарева баня да знаят, че правиме компромис за тях, но те не
са го заслужили, защото знаете с какви загуби ни товарят в момента.
Това са моите въпроси. Това е моето изказване. Аз специално ще подкрепя докладната
и групата сигурно ще я подкрепи, но това са неща които ме……….
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
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Преди да дам думата на г-н Чимев само към г-н Пехливански и към останалите
съветници. Тука сега сутринта и други колеги поставиха въпроса за кабелната телевизия и
предложиха ние общ. съветници да излезем с Декларация така, че ще направя Председателки
съвет само по тази тема, за да уточним какво ще бъде нашето решение.
По другата тема г-н Чимев, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря ви г-н Пехливански. Въпроса е много коректен и много директен. В цялата
хронология на събитията по изграждане на регионално депо знаете, че имаме учредено
регионално сдружение „РИЛА ЕКО“, в което членуват 6 общини – Кюстендил, Трекляно,
Невестино, Бобов дол, Дупница, Сапарева баня. В това проектно предложение което е
входирано имаме претоварна станция по желание на община Кюстендил, която да обслужва
трите общини Кюстендил, Трекляно и Невестино. Другите 3 общини Дупница, Сапарева баня
и Бобов дол сме в една група с цел изграждането на компостираща и сепарираща инсталация.
Това споразумение до толкова е важно доколкото за да се случи това нещо проекта за да бъде
реализиран трите общини трябва да бъдеме, не само трите, шестте общини трябва да бъдем
солидарни. Ако някоя от трите общини не го подкрепи, не го гласува просто проекта за
изграждане на регионално депо пропада. Но това не оставя нерешен нашия проблем по който
така или иначе община Дупница трябва да направи необходимото.
Относно каране и обработване на битовия отпадък, всяка от трите общини го третира
на място. Всяка от трите общини имам предвид Дупница, Бобов дол и Сапарева баня си
организира както дейност по сметосъбиране и сметоизвозване, така насетне придвижване на
този битов отпадък към фирмата която ще бъде избрана по ЗОП.
Само да добавя по темата още нещо. Вчера дойде още едно писъмце от
Министерството на околната среда, в което изрично се задава въпроса имайки предвид
крайния срок аз прекратяване дейността на нерегламентираните депа, т.е 31.12 се изисква от
всяка от общините в региона от 6-те общини предприети мерки към момента с цел
прекратяване експлоатация и дата ясно разписано, дата на прекратяване на експлоатацията.
Така, че колеги денят на истината дойде. Ясно е, че ние с нашето нерегламентирано сметище
по всякакви причини най-малко чисто човешки към нашите съграждани, трябва да приключи.
От тук насетне това което трябва да се случи е в наши ръце. Както решим, така ще го правим.
Въпроса е да го направим разумно, умно за да има ефект.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Колеги, имате думата по докладната. Г-жа Николова, заповядайте.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател. Аз няма да правя изказване защото нашето изказване по
отношение на този проблем беше направено на предходната сесия когато бяхме задали питане
от „Народен съюз“ по отношение на нерегламентираното сметище. Но ползвам това което каза
г-н кмета, денят на истината дойде. На икономическа комисия при зададени въпроси от
присъстващите на заседанието какво ще правим, как ще се състои този договор, защо
общините са 3 а не са 6. И така всички тези отговори ги получихме, но това което сега ми
дойде да попитам, защото деня на истината можеше да дойде и по-рано знаейки, че този
проблем така или иначе стои пред нас и отговора на зададен въпрос тогава „Можеше ли порано?“. Имало е такава практика и в други общини да правят такъв договор с който да правят
обществена поръчка. Защо ние не го направихме по-рано, за да деня на истината да беше по-
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рано, след като знаем че това рано или късно ще дойде и според мен можехме да го направим
по-рано и да сме на един по-напреднал етап в организирането на тази процедура.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жо Николова. Г-н Чимев, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Вярвайте г-жо Николова, че идеята да се случи по-рано е от 2012. Да не връщам
лентата назад защо не се случи. Конкретното споразумение петък дойде потвърждение от
Министерство на околната среда дали в този вид на услуга ще бъде прието като достатъчно
обективно и коректно да продължи предложението по проекта. Там беше ясно разписано.
Общините който кандидатстват трябва да имат или действащо регламентирано или ако нямат
такова да имат сключен договор с изградено такова. Имайки предвид, че в тази процедура
която предстои да бъде обявена, идеята е не само да бъде депониран някъде битовия отпадък
на община Дупница, но да бъде депониран така, че финансово ние да нямаме сериозни
притеснения. А режима по който ще бъде направен е отварям скобата, защото това нещо ще
бъде видно в заданието което ще бъде входирано. Идеята е сметосъбиране и сметоизвозване
всяка от общините така или иначе го е провела, възложил е процедура, избрал е изпълнител и
го прави. Идеята е от тук насетне въпросния битов отпадък да бъде извозен, да бъде третиран
за да паднат отчисленията по чл. 64. Това са таксите които всяка една община дължи на база
тон депониран битов отпадък. За 2018 сумата е 90 лв. Когато това нещо бъде направено, бъде
проведена такава процедура и бъде избрана такава фирма, сумата пада наполовина. Т.е.
вместо 90 става 45 лв. Отделно след като бъде третиран този битов отпадък това което остава
за депониране ще бъде примерно около 30, 40% максимум. Т.е. спада още една четвърт, т.е.
реално това се целеше. И понеже по този начин тръгвайки да работим, не само ние а и
колегите от другите общини, Министерството на околната среда трябваше да потвърди
възможно ли е това да бъде като достатъчен аргумент, за да бъде проекта реализиран. В петък
получихме потвърждение, казаха да, веднага с колегите от останалите 5 общини се чухме и
решихме в рамките на тази седмица да направим сесия.
Благодаря за което.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Аз благодаря за отговора. Значи не е имало по-ранна дата на потвърждение на това
намерение и всички тези отговори които дадохте сега и пояснение на нас ни бяха направени в
икономическа комисия, но благодаря все пак, че и всички колеги чуха за какво ще става реч
занапред.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жо Николова. Г-н Костадинов, заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря ви г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми колеги.
Аз въпреки, че знам всички детайли до най-дребните, искам да се изкажа по същество.
Днес е утвърдителен ден за ОбС Дупница, особено за съветниците които сме втори и повече
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мандати. Ще си го кажа ясно и точно за да разбереме. Недейте се криеме сега зад некакви нови
формулировки и глупости. Докато ние си наигравахме и надигравахме политически, докато
претупвахме въпроса с депото с протести и с декларации, сега нашия град и нашите
съграждани ще платят милион и половина за две години. По 750 000 на година ще платиме за
да може, защото ние не вярвахме или някак си като казвам ние, включително и аз се включвам
в това число и си признавам, че за мен може би е най-тежкия ден днес. Ние не повярвахме, че
Европа няма да прости. Ние мислехме, че така по андрешковски ще ни се размине за пореден
път. Че като ни казаха, че сметището трябва да се затвори и ние все си мислехме, че ще се
измъкнеме. Като ни говореха, че ще има санкции, ние не вярвахме. Днес ние ще накараме
нашите съграждани да платят сметката. А сметката я уточнихме на икономическа комисия.
Добрия вариант е ако се справиме до 2 години с депото, ще платиме 1 500 000. И като казвам
това искам всеки от нас, за пореден път го казвам, всеки от нас да разбере, че нашите действия
или бездействие води пряка до хората, до нашите съграждани, до подобряване или влошаване
на условията. Добрата новина която ни казаха експертите е, че подобрило се е събирането на
такса смет в следствие на което няма да се наложи увеличение на такса смет. И въпреки това
г-н кмете аз пък искам да ви попитам нали ако се наложи………….сега аз отварям една скоба,
че нали изготвя се нова методика за такса смет и вероятно може да се стигне и до нея, но пък
ако се наложи да вървиме и към увеличаване на такса смет. Да не се окаже, че нямаме
достатъчно средства с които да финансираме действията по сметосъбиране, по извозване, по
депониране и т.н.
И още нещо. Аз имайки и с ОА и с кмета и с експерти много е въпроса с депото, с
компостираща инсталация е изключително, изключително сложен, изключително мъчен и за
наистина ви пожелавам и ви каня и се моля да успеем да го осъществиме. Защото обратното е
и както си казахме и на комисия, наистина твърде много общини изпаднаха в положението в
което сме и ние днес. Дано успеете да реализирате депото, дано успеем да реализираме
компостираща инсталация, защото това ще бъде огромен успех за общината. Говоря всичко
това, лошото е дошло така или иначе, дано дойде и добро.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Реплика г-н Чимев, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
По-скоро не реплика, а малко информация.
Във връзка с това което казахте, относно сметката кой ще я плаща. Разчета за
прогнозната стойност се прави на реалните количества които към момента общината Дупница
депонира на годишна база. От въпросната сума която е лесно за калкулиране се подваждат
сумата по отчисление които дължиме към РИОСВ по чл. 64 и се получава една стойност
736 000. Това е стойността на година която за поръчка като прогнозна стойност. А относно
плащането на сметката, аз съм убеден, че тази цена няма да доведе до промяна на такса битови
отпадъци. Казах го и предната сесия. Т.е. да не вменяваме малко така неясни и погрешни
мнения или притеснения. Това не е нещо което ще доведе до промяна. Евентуално новата
промяна в Наредба за формиране на ТБО живи и здрави когато 2020 трябва да влезе в сила,
тогава вече може да се мисли. А относно това, че наистина доста време си играхме на игри и
закачки. 2009 год. беше казано, е било казано защото в интерес на истината и аз го разбрах на
по-късен етап, тогава не ме е интересувало. 2009 е казано, че нерегламентираните депа трябва
да бъдат закрити. 2015 год. имаше един, как да го нарека…….. А едно решение с което се каза
„добре, срока към момента не е спазен, но санкциите да речеме България няма да ги спазва“.
Т.е. това е извоювано от българското правителство до края на 2017. Само, че съгласете се
наистина не може в цяла Европа да има правила които всички спазват, а ние да си играем на
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тарикати, образно казано. И тука държа да подчертая, че ако нямахме това съдействие от
Министъра на околната среда и зам. Министъра ситуацията може би ще беше в друг етап на
развитие. Изключително коректно и ангажирано поведение. Аз честно да ви кажа с всички
министри последните 6 години, министри на околна среда 3-ма или 4-ма съм ходил на срещи,
подобно отношение за първи път срещам. Може би от това, че в момента ситуацията е такава,
че няма на къде, но и преди съм ходил на разговори и преди сме коментирали какво трябва да
се направи, какъв е срока, но в крайна сметка видяхте. Дойде края на годината и тогава
решихме круто да се действа.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Реплика г-н Соколов. Питане.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Та се връщам на темата. Ще помоля тези който организират да го направиме, някъде в
страни да ги слагаме. Не е удобно.
Задавам въпрос г-н Чимев за себе си да го изясня, а съответно да го изясним на общ.
съветници и на гражданството. Вие казахте, че е имало сума която на кантар ще застане това
което е трябвало да бъде отчисление за РИОСВ към днешна дата. Тая сума ще покрие онова
което да речем догодина ни се налага да го транспортираме……
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Не съм казал това. Ще го обясня.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Добре. Поне така ни беше казано на икономическа комисия и аз така си го преведох за
себе си. И аз задавам въпроса. Ние плащали ли сме и после ще продължа питането като ми
отговорите, плащали ли сме тази сума на РИОСВ, ако може да ми отговорите.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Давайте ще ви отговарям.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Не, до тука спирам и ще изчакам.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Към момента община Дупница има подписано споразумение с РИОСВ за погасяване на
въпросната сума, имайки предвид, че това е сума която се е формирала години наред. Така че
това е дължима но непратена сума. Точно така.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
И следва продължение на въпроса, пак казвам за да си го изясниме. За миналата година
ние сме натрупали една нетна сума с която сме покрили цялата дейност сметосъбиране,
извозване, абсолютно всичко. Съдове за смет там където сме купили ако сме купили. След
като не сме патили тази сума, а сме похарчили нетната сума която сме събрали от такса смет,
аз си задавам въпроса как ще се справиме в следващата година. Извинявайте, няма
елементарна икономическа логика. Излиза на практика, че …….. или ако сме събрали 100 лв.
2016 и 2017 и с тях сме покрили цялата дейност и не сме платили онова което дължиме на
РИОСВ, сега с тия 100 лв. ще успееме на 100 км. да го транспортираме отпадъка или тези 750
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прогнозни, ние ще го мериме на кантар, които ще трябва да платиме. Нещо не ми е ясно, ако
маже да ми го изясните.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Простичко е. Казах го ясно. Сумата ще бъде достатъчна. Ще бъде достатъчна така, че
притесненията отпадат.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Извинявайте. Това означава, вече се обръщам към всички вас. Това означава, че в тази
година 2017 и 2016 дейността която сме заплатили е по-малка от онова което реално
следващата година ще платим. Иначе няма как да стане. Не може със 100 лв. да возиме на 10
км. и със 100 лв. да возиме на 100 км. Просто няма как.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов.
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Процедурата за която говориме, докладната по повод въпросното споразумение след
сметосъбирането. Т.е. това си е процедура която община Дупница и всяка от общините си я
прави, провежда и си избира. Дейността сметосъбиране и сметоизвозване у ясна. Тука няма
коментар. Няма нищо по-различно от това което и преди е било. И в момента община Дупница
има подписан договор с фирма която извършва въпросната услуга. Единствената разлика
възниква, че това което към момента се депонираше тука трябва да отиде на друго място. И
въпросните отчисления за които говориме, които са дължими, но неплатени от община
Дупница и не само от община Дупница, от повечето общини, в момента ги ползваме в
аритметичните сметки като разчет. 90 лв. на тон депониран отпадък на 15 000 тона, колко
прави д-р Соколов. Грубичко. Милион и половина. Сам го казахте. Една трета от дължимата
сума остава. Колко е? Примерно една трета условно говоря – 30 лв. Община Дупница формира
на година от сметосъбиране дейност ТБО около 1 800 000, 1 900 000. Разчетите които се
правят всичкото това нещо да се вмести в тази сума, т.е. това да не утежни или да не доведе до
промяна на такса битови отпадъци. Това е което мога да ви кажа.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Добре колеги, не виждам други желаещи. Преминаваме към гласуване на докладната
записка.
Който е „за“ с предложението което гласувахме на г-н Чимев, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

32
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА,
чл.6, ал.2 от ЗФУКПС и в съответствие с изискванията на чл.5, ал.2, т.9 и чл.8, ал.1 и сл.
от ЗОП, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 153
1. Общински съвет-Дупница, одобрява Кмета на Община Дупница да сключи
споразумение за сътрудничество за съвместно възлагане на обществена поръчка с Община
Бобов дол и Община Сапарева баня с предмет: „Предоставяне на услуги по третиране на
смесени битови отпадъци на общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол, включващи:
предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване (рециклиране,
термично или чрез други методи) и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани на
територията на общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол.“ /Приложение №1 към
решението/.
2. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение, на основание чл. 60,
ал.1 от АПК.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА СЪВМЕСТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес,……………………….2017 г. между
1.
Община Дупница, с ЕИК 000261630, със седалище и административен адрес в
гр. Дупница, пл. „Свобода“ № 1, представлявана от инж. Методи Чимев, в качеството му на
Кмет на Общината.
2.
Община Сапарева баня, със седалище и административен адрес в гр. Сапарева
баня, ул. „Германея“ №1, с ЕИК 000261616, представлявана от Калин Гелев, в качеството му
на Кмет на Общината.
3.
Община Бобов дол, със седалище и административен адрес в гр. Бобов дол, ул.
„27-ми октомври” №2, с ЕИК 000261363, представлявана от Елза Величкова, в качеството й
на Кмет на Общината.
на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решения
№……………../………………..г. на ОбС Дупница, №……………../………………..г. на ОбС
Бобов дол и №……………../………………..г. на ОбС Сапарева баня се сключи настоящото
споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет
„Предоставяне на услуги по третиране на смесени битови отпадъци на общините Дупница,
Сапарева баня и Бобов дол, включващи: предварително третиране, транспортиране,
предаване за оползотворяване (рециклиране, термично или чрез други методи) и предаване
за обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на общините Дупница, Сапарева
баня и Бобов дол.“
Със споразумението се уреждат всички организационни, технически и финансови
въпроси, свързани с провеждането на процедурата, сключването на договора,
разпределението на услугите, които са предмет на поръчката, и други, както следва
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ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
1.1. Чл. 1 С подписването на настоящето споразумение кметовете на общините,
възложители по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, се споразумяват да проведат обща
процедура за възлагане на обществена поръчка, включително и да сключат договор за
възлагането й, с предмет: „Предоставяне на услуги по третиране на смесени битови
отпадъци на общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол, включващи:
предварително
третиране,
транспортиране,
предаване
за
оползотворяване
(рециклиране, термично или чрез други методи) и предаване за обезвреждане на
отпадъци, генерирани на територията на общините Дупница, Сапарева баня и Бобов
дол.“,
- при следната прогнозна стойност на поръчката:
-

до 4 200 000 (четири милиона и двеста хиляди) лева без ДДС.

-

За настоящата поръчка: до 2 100 000 лв. (два милиона и сто хиляди) лева без

ДДС.
За повторение на поръчката, при условията на чл. 79, ал. 1. т. 10 от ЗОП: до
2 100 000 лв. (два милиона и сто хиляди) лева без ДДС;
- при срок за изпълнение на поръчката до 24 (двадесет и четири) месеца, плюс
опция за още 24 месеца, при условията на чл. 79, ал. 1. т. 10 от ЗОП.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА
Чл. 2 Подготовката на решението, обявлението и документацията за участие в
процедурата ще се извърши от администрацията на община Дупница.
Чл. 3 Изготвената от администрацията на община Дупница документация по чл. 2 се
предоставя на кметовете на останалите общини. Същите са длъжни в срок от 3 работни дни
от получаването й да изразят писмено своето становище. При липса на такова,
документацията се счита одобрена от тях. При предоставяне на отрицателно аргументирано
становище, документацията следва да бъде коригирана до получаване на положително
становище.
Чл. 4 Кметът на община Дупница изпълнява всички технически дейности по
провеждането на процедурата и издава и администрира всички видове решения, документи и
актове във връзка с провеждането й. Решението за откриване на общата процедура и
одобряването на обявлението и документацията за участие ще бъде подписано, изпратено и
обявено за публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз и в Регистъра на
обществените поръчки в Агенция за обществени поръчки само от кмета на община Дупница
за което кметовете на останалите общини, с подписването на настоящето споразумение
декларират изричното си съгласие и упълномощаване.
Чл. 5 Офертите за участие в процедурата ще бъдат представяни в административната
сграда на община Дупница, на посочен в обявлението точен адрес.
Чл. 6 Разглеждането и оценката на офертите ще бъде извършено от 7-членна комисия
назначена от Кмета на община Дупница, в чийто състав по предложение на Кмета на община
Сапарева баня и община Бобов дол ще бъдат включени по двама техни представители.
Чл. 7 Изпълнителят на обществената поръчка ще бъде определен с мотивирано
решение, издадено от кмета на община Дупница.
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СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 8 Страни по договора за възлагане на обществена поръча ще бъдат от една страна
община Дупница, община Сапарева баня и община Бобов дол и от друга страна определения
с решението по предходния член изпълнител. Всяка от общините ще отговаря директно за
плащанията по договора към избрания изпълнител, съобразно постъпилите от нея обеми
смесени битови отпадъци към него и извършените услуги за тези обеми, като конкретните
механизми, срокове, начин на актуване, документиране и отчитане, контрол и права и
задължения на страните ще бъдат уредени в проекта на договор.
Кмет на община Дупница:

………………………….
/инж. Методи Чимев/

Кмет на община Сапарева баня:

………………………….
/Калин Гелев/

Кмет на община Бобов дол:

***

***

………………………….
/ Елза Величкова/

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви колеги.
Закривам заседанието.

Заседанието бе закрито в 10.35 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ инж. Емил Гущеров /
ПРОТОКОЛИСТИ:

/ Вяра Бързачка - главен специалист”ООбС/
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