
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прекратяване на процедура 

№ РД 24- .V.:)2017r. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА. чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 110, ал. 
1, т. 8 от ЗОП и чл. 108, т. 4 от ЗОП, във връзка с процедура на пряко договаряне по реда на 
чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП с предмет: „Неотложни дейности по почистване на 
нерегламентирани сметища за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и 
битови отпадъци на територията на община Велико Търново", открита с Решение № РД 
24-73 от 18.08.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 18.08.2017 г. 
в Регистъра на обществените поръчки на АОП (РОП) под ID номер 801414, с уникален номер 
на поръчката в РОП: 00073-2017-0044, с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/518, с прогнозна стойност без 
ДДС: 50 000,00 лв. 

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Кметът на Община Велико Търново е публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП. 

1.1. Адрес - Република България, 5000, гр. Велико Търново, пл. „Майка България" № 2, 
тел: 062 619228; 062 619229, e-mail: mop_vt@abv.bg, факс: 062 619 231; 

Място за контакт: Дирекция „Обществени поръчки"; 
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tarnovo.bg. 
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/518 

1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност -
Обществени услуги. 

И. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 

II. 1. Обект на поръчката - Услуги; 

11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя: 
„Неотложни дейности по почистване на нерегламентирани сметища за битови 

отпадъци и замърсени терени със строителни и битови отпадъци на територията на община 
Велико Търново" 

11.3. Кратко описание на поръчката: 
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'7: 8. с. Арбанаси /до 
ракиджийницата/; 9. с. Шереметя /м. „Зад баира?7; 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. Веселина/; 15. с. Хотница /10 дка, предписание 
на РИОСВ/: 16. с. Пчелище /м. „Белия път"7; 17. с. Беляковец /1 дка/; 18. с. Големаните /м. 
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„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: Машиносмяна на челен 
товарач; Пробег на челен товарач; Машиносмяна на булдозер; Транспорт булдозер с влекач; 
Товарене на отпадъци машинно; Товарене на отпадъци ръчно; Празен пробег на товарен 
автомобил: Транспортиране на отпадъци до регламентираното депо; Ръчно почистване на 
замърсени терени. 

11.4. Общ терминологичен речник (CPV): 90500000; 
Описание: Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци; 

11.5. Вид на процедурата: Пряко договаряне. 

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ. 
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-73 от 18.08.2017 г. на Кмета на 

Община Велико Търново; 
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2017-0044. 

IV. ПРЕКРАТЯВАМ: 
Процедура на пряко договаряне с предмет: „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. 1. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗОП, а именно Възложителят 
прекратява процедурата, когато отпадне необходимостта от възлагане на договора в резултат 
на съществена промяна в обстоятелствата. 

IV.2. Мотиви за прекратяване на процедурата: 
Настоящата процедура на пряко договаряне е открита поради възникване на 

необходимост от предприемане на неотложни действия по почистване на 
нерегламентирани сметища за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и 
битови отпадъци на територията на община Велико Търново, поради обжалване на 
решението за избор на изпълнител по предходна процедура, проведена чрез публично 
състезание с предмет „Дейности по почистване и стопанисване на замърсени терени на 
територията на Община Велико Търново, по обособени позиции", открита с Решение № РД 
24-4 от 11.01.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, с уникален номер в РОП: 00073-
2017-0001, в частта по обособена позиция № 1 „Почистване на нерегламентирани сметища за 
битови отпадъци и замърсени терени със строителни и битови отпадъци на територията на 
община Велико Търново". 

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) бе образувано производство по 
преписка № КЗК-478/26.05.2017 г. във връзка с подадената жалба с вх. № ВХР-
1032/16.05.2017 г. от страна на ЕТ „Надежда - Надежда Христова", гр. В. Търново. С Решение 
№ 865 от 27.07.2017 г. КЗК 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. 

Откриването на процедура на пряко договаряне бе обусловено 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. 

С писмо наш изх. № 37-105-2 от 17.08.2017 г. бе отправено писмено запитване до КЗК 
за получаване на информация дали е получена жалба срещу решението. 
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Два дни след изтичане на срока за обжалване на Решение № РД 24-73 от 18.08.2017 г. 
за откриване на процедурата на пряко договаряне в Община Велико Търново бе получено 
писмо с наш вх. № 37-105-2# 1 от 30.08.2017 г., с което КЗК ни информира, че жалбоподателят 
ЕТ ..Надежда - Надежда Христова" е уведомен за Решение № 865 от 27.07.2017 г. с писмо изх. 
№ УВР-573/КЗК/478/2017 от 01.08.2017 г.. изпратено по факс на адресата на 02.08.2017 г., 
съгласно което срокът за обжалване на Решение № 865 от 27.07.2017 г. на КЗК е изтекъл на 
16.08.2017 г., като към дата 25.08.2017 г. в деловодството на КЗК не е постъпвала жалба от ЕТ 
„Надежда - Надежда Христова". На сайта на Върховен административен съд също няма 
информация за постъпила жалба срещу Решението, с което КЗК оставя без уважение жалбата 
на ЕТ „Надежда - Надежда Христова", следователно Заповедта за определяне на изпълнител 
по предходната процедура, проведена чрез публично състезание е влязло в сила и 
Възложителят може да сключи договор за обособена позиция № 1. 

Във връзка с гореизложеното е налице отпадане на необходимостта от възлагане на 
договор с предмет „Неотложни дейности по почистване на нерегламентирани сметища за 
битови отпадъци и замърсени терени със строителни и битови отпадъци на територията на 
община Велико Търново'", поради което Възложителят прекратява процедура на пряко 
договаряне, открита с Решение № РД 24-73 от 18.08.2017 г. 

V. Съгласно чл. 43, ал.1 от ЗОП препис от настоящото решение да бъде изпратен на 
участника в 3-дневен срок от издаването му. 

VI. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП жалба срещу заповедта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от получаването й. 
Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. Витоша № 18, с 
копие и до Възложителя. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 

5^ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: • уМжШ^\ 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИ1У^РОВ>Ш*ДО& / 
Кмет на Община Врхй^ГЪ^риовЪ, 

Съгласували: 
Надя Петрова с/ 1 

Директор на дирекция^ОП 

Грета Маринова ^ \\j\J\ 
Старши експерт в дирекци екция ОП 

Изготвил: 
Даниела Дойнова 
Елавен експерт в дирекция ОП 
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




