
Партида 00073 РЕШ ЕН И Е П  О ТК РИ В А Н Е  НА П РО Ц ЕД УРА  (версия 6)

V  АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

11_ e-mail: pk@aop.ba . aop@aop.ba
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШ ЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

□  Проект на решение 
^ Р еш ен и е за публикуване

ИН на регистрационната форма от ССИ
20i708i8-00073-00i6(YYYYM M DD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап: дд/мм/гггг

Решение номер: РД 24-73 От дата: 18/08/2017 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073 
П оделение:_________
Изходящ н о м ер :____________________________________ от дата
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен 
| |Секторен____________________

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Велико Търново 000133634
Пощенски адрес:
пл. Майка България № 2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Велико Търново BG321 5000 BG
Лице за контакт: Телефон:
Надя Петрова, Даниела Дойнова, Веселин 062 619228; 062 619229; 062
Стойков 619552
Електронна поща: Факс:
шор vt@abv.bg 062 619231
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

https://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
https : //www. veliko-tarnovo .bg/bg/profil-na -kupu”acha/518
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

□  Министерство или друг държавен орган, [ |Публичноправна организация
включително техни регионални или местни
подразделения

□  Национална агенция/служба □  Европейска институция/агенция или
международна организация

^ Р еги он ал ен  или местен орган П Д р у г  тип:
|Регионална или местна агенция/служба

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

[XIОбществени услуги | |Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

□  Отбрана □  Социална закрила
| ~|Обществен ред и сигурност |Отдих, култура и вероизповедание

У Н Г1 11 cuadce-1 e5f-4bcf-bba0»-b 1039е3с6с72

mailto:pk@aop.ba
mailto:aop@aop.ba
http://www.aop.bg
mailto:vt@abv.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg


П артида 00073 РЕ Ш Е Н И Е  ЗА О ТКРИВЛН Н НА Ш О Ц Е Д У Р А  (версия Ь)

| [Околна среда I [Образование
[[И коном ически и финансови дейности |_|Друга дейност:
1 [Здравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

[[Г а з  и топлинна енергия |_|Пощенски услуги
| [Електроенергия I [Експлоатация на географска област
3  Водоснабдяване [[[Друга дейност:
I |Транспортни услуги

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ

[ЯЗ Откривам процедура

^ з а  възлагане на обществена поръчка 
[[[за сключване на рамково споразумение 
[[[за създаване на динамична система за покупки 
I |конкурс за проект

I IСъздавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да Q  Не 53
II. 1) Вид на процедурата______________________________________________________

(попълва се от публичен възложител)
[[[ Открита процедура 
[[[Ограничена процедура 
I | Състезателна процедура с договаряне 
I | Състезателен диалог 
I | Партньорство за иновации 
[[[Договаряне без предварително обявяване 
I | Конкурс за проект 
I |Публично състезание
^  Пряко договаряне___________________________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
I | Открита процедура 
[[[Ограничена процедура
[[[Договаряне с предварителна покана за участие 
I | Състезателен диалог 
I |Партньорство за иновации
[[[Договаряне без предварителна покана за участие 
[[[ Конкурс за проект 
[[[Публично състезание
;~|Пряко договаряне___________________________________________________________________

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
[[[Ограничена процедура
[[[[Договаряне с публикуване на обявление за поръчка 
I [Състезателен диалог
I |Договяряне без публикуване на обявление за поръчка______________________________________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ______________________________

(попълва се от публичен възложител)
[ [Ч л . 73, ал. 1 от ЗОП
[[Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
[[Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
[[]Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□ Ч л .  79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
[[]Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
[[Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
[[Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
^ Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП 

 1_______________________________________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
[ [Ч л . 132 от ЗОП
[[]Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
I |Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП__________________________________________________________
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П артида 00073 Р Е Ш ЕН И Е ЗЛ О Т К РИ В А Н Е  НА П РО Ц ЕД УРА  (версия 6)

□  Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
□ Ч л .  18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
□  Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 
□ Ч л .  182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
□ Ч л .  141, ал. 1 от ЗОП
I |Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП___________________________________

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
□  Чл. 160 от ЗОП
□  Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
I |Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП____________________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА_________________________________________

IV.i) Наименование

„Неотложни дейности по почистване на нерегламентирани сметища за битови 
отпадъци и замърсени терени със строителни и битови отпадъци на 
територията на община Велико Търново"
IV.2) Обект на поръчката

[ | Строителство 
□ Д о ста в к и

1 % У с л У г и ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни  
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Предметът на обществената поръчка включва услуги по неотложно 
почистване на замърсени терени с битови и строителни отпадъци в 
населените места и в околностите им (нерегламентирани сметища) на 
територията на община Велико Търново, съгласно списък, както следва:
1. Района на автополигон В. Търново.
2. Района на ГПСОВ, В. Търново.
3. Общински терен, източно от хълм „Царевец".
4. Общински терен, кв. „Асенов"/до бившето стрелбище/.
5. Общински терен, вилна зона „Козлуджа".
6. Общински терен в района на яз. „Мотела".
7. Общински терен / пътя за манастир „Св. Тройца"/. 
р. с. Арбанаси / до ракиджийницата /.
9. с. Шереметя / м. „Зад баира"/.
10. с. Ялово / изхода за гр. Дряново /.
11. с. Пушево / до река Янтра и по пътя за с. Шемшево /.
12. с. Шемшево / по брега на р. Янтра/.
13. с. Присово / 3 дка /.
14. с. Къпиново / 3 дка до р. Ееселина/.
15. с. Хотница / 10 дка, предписание на РИОСВ/.
16. с. Пчелище / м. „Велия път"/.
17. с. Беляковец / 1 дка/.
15. с. Голем.аните / и. „Чуката"/.
19. гр. Дебелец /м. „Смесито" и по поречието на р. Белица/.
20. ,гр. Килифарево / 6 дка /.
21. с. Велчево / поречието на р. Елишин" и дере „Слатинско"/. 
Обществената поръчка включва следните видове дейности: Пашиносмяна на 
челен товарач; Пробег на челен товарач; Пашиносмяна на булдозер; 
Транспорт булдозер с влекач; Товарене на отпадъци изшинно; Товарене на 
отпадъци ръчно; Празен пробег на товарен автомобил; Транспортиране на
отпадъци до регламентираното депо; Ръчно почистване на замърсени
терени.
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да □  Не £3
на околната среда______________________________________________________________

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете 
брой)
техническата спецификация (брой)
критериите за подбор (брой)
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Партида: 00073 РЕ Ш Е Н И Е  JA О Т К РИ В А Н Е И \  П РО Ц ЕД УРА  (версия 6)

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (бр о й )
договорни условия)____________________________________________ ~ " 1 ___________

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Ц  Не К|
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта:

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да П  Не К|
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Обществената поръчка е неделипа по своята същност, предвид че 
дейностите по почистване на нереглапентираните сметища за битови 
отпадъци и замърсени терени със строителни и битови отпадъци на 
територията на Община Велико Търново са технологично обвързани помежду 
си. В тази връзка, с цел качественото изпълнение, дейностите, предмет 
на поръчката, трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор. 
Като се е съобразил с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП,
Възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на 
обособени позиции. Това се обуславя и от факта, че всички дейности, 
които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, имат 
неотложен характер и изискват своевременна реакция. При разделяне на 
обособени позиции има опасност изпълнението на поръчката прекомерно да 
се затрудни технически или да се оскъпи, поради необходимостта от 
сложна координация между отделните изпълнители. * Разделянето на 
обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и би довело 
до затруднения за Възложителя.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:__________ 5Q00Q______________Валута:__________BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:____ Да Ц  Не ^

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:_________________________________ Валута:__________BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ___________________________________________

V .i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)
Налице е необходимост от предприемане на неотложни действия, породени 
от изключителни обстоятелства които не се дължат на възложителя, поради 
изложените по-долу мотиви:
Въз основа на планиране на обществените поръчки за 2017 г. с Решение № 
РД 24-4 от 11.01.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита 
процедура чрез провеждане на публично състезание с предмет „Дейности по 
почистване и стопанисване на замърсени терени на територията на Община 
Велико Търново, по обособени позиции: Позиция № 1 - „Почистване на 
нерегламентирани сметища за битови отпадъци и замърсени терени със 
строителни и битови отпадъци на територията на община Велико Търново" и 
Позиция № 2 - „Стопанисване и контрол на общинско депо за твърди битови 
отпадъци в село Шереметя, община Велико Търново", с уникален номер в 
FOn: 00073-2017-0001, която за обособена позиция № 1 е приключила със 
Заповед № РД 22-644/25.04.2017 г. за определяне на изпълнител.
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Партида 00073 РЕ Ш Е Н И Е  ЗА О Т К РИ В А Н Е НА П РО Ц ЕД УРА  (версия о)

Процедурата е опряна, поради образувано от КЗК производство по преписка 
№ КЗК-478/26.05.2017 г. във връзка с подадена жалба с вх. № ВХР- 
1032/16.05.2017 г. от страна на ЕТ „Надежда - Надежда Христова", гр. В. 
Търново, срещу Заповед № РД 22-644/25.04.2017 г. за определяне на 
изпълнител по обособена позиция № 1. С Решение № 865 от 27.07.2017 г. 
Комисията за защита на конкуренцията остави без уважение жалбата на ЕТ 
„Надежда - Надежда Христова", като решението подлежи на обжалване пред 
Върховния административен съд (ВАС) в 14-дневен срок от съобщаването му 
на страните, като към настоящия момент от КЗК не може да бъде получена 
информация дали е получена жалба срещи решението. С писмо наш изх. № 37 
-105-2 от 17.08.2017 г. е отправено писмено запитване до КЗК за 
получаване на информация, но докато се изчаква отговор, възложителят е 
възпрепятстван да сключи договор за възлагане на дейностите по 
обособена позиция № 1.
Откриването на процедура на пряко договаряне се обуславя и от факта, че 
докато трае производството по обжалване, което продължава вече три 
месеца, а в случай че решението на КЗК бъде обжалвано пред ВАС може да 
се проточи неопределено време, замърсените терени на територията на 
община В. Търново се увеличават и могат да доведат до възникване на 
опасност както за живота и здравето на хората, така и за околната 
среда. Друг аргумент в подкрепа на избора на процедура на пряко 
договаряне е наличието на нормативно вменени на Възложителя задължения 
съгласно чл. 19, ал. 3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО), а именно кметът на общината отговаря за предотвратяването на 
изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването 
на незаконни сметища и организиране на почистването им. Предвид 
изложеното до тук считам, че са налице „Изключителни обстоятелства" по 
смисъла на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП, т.е. налице са обстоятелства, които 
непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо 
възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната 
среда, или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното 
изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя.
Във връзка с невъзможността за изпълнение на нормативно виенените му 
задължения Възложителят е получил и две предписания от Регионалната 
инспекция по околната срада и водите - Велико Търново (РИОСВ - В. 
Търново), които към настоящия момент не са изпълнени:
1) Предписание № П-16 от 17.02.2017 г. на РИОСВ - В. Търново за 
отстраняване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци по течението 
на реките и прилежащите им земи, разположени на територията на 
общината, чийто срок е изтекъл на 21.04.2017 г. и
2) Предписание № П-78 от 14.07.2017 г. на РИОСВ - В. Търново за 
почистване на съществуващите нерегламенторани сметища, намиращи се на 
територията на община В. Търново, чийто срок изтича на 01.09.2017 г.
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, 
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е 
приложимо)

Възложителят ще се възползва от възможностите, посочени в чл. 65, ал.1 
от ППВОП и няма да прилага чл.64, ал.2 и 3 от ППЗОП и ще сключи договор 
за обществена поръчка с ЕТ "Проелт - Йордан Йорданов", ЕИК: 104001727, 
след влизане в сила на решенето за откриване на настоящата процедурата.
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № _________ от дата_________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №
-_________-_________(nnnnn-yyyy-xxxx)
V-4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:_________________________________ Валута:___________ BGN
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РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

Ц  обявлението за оповестяване откриването на процедура 
Ц  поканата за участие
[~|документацията_________________________________

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII. i) Допълнителна информация (когато е приложимо)
1. Обществената поръчка ще бъде възложена по реда предвиден в чл. 65, 
ал. 1 и 2 от ППЗОП. Възложителят ще сключи договор за възлагане на 
обществената поръчка с ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов", ЕИК 104001727, 
след влизане в сила на решението за откриване на процедурата.
2. За участника в процедурата не трябва да са на лице основанията за 
отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, 
т . б и т .  7 от ЗОП.
3. При подписване на договора определеният за изпълнител представя 
актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за 
отстраняване от процедурата и декларация за липсата на обстоятелства 
по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
4. Договорът по настоящата обществена поръчка е със срок на действие до 
сключване на договор за възлагане на дейностите предмет на публично 
състезание (открито с Решение № РД 24-4 от 11.01.2017 г. и с уникален 
нопер в РОП: 00073-2017-0001), но за не повече от 1 (една) година.
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес 
бул. Витоша № 1Е
Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща
cpcadmin0 срс.bg

Факс
02 9807315

Интернет адрес (URL):
http : //\-:\;w . срс . bg
VII.з) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал.1, т.5 от ЗОП жалба срещу решението за откриване 
на процедурата поже да се подава от всяко заинтересовано лице в 10- 
дневен срок от публикуване на р е ш . . Ж а л б а т а  се подава до КЗК с 
копие и до Възложителя.
VII.4) Дата на изпращане на настоящо’ 7

18/08/2017 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII. l) Трите имена: (Подпис)
За кмет: проф. Георги 
от 02.08.2017 г. на Кмета

Канаращев (Съгласно Заповед 
на Община Велико Търново)

РД 22-1335

VIII.2) Длъжност:
Заиестник-кмет "Строителство и устройство на територията" в Община 
Велико Търново
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




