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РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Проект на решение
Решение за публикуване

осъществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
20181210-00012-0057(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

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

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
59. Екология

Решение номер: З-18-748   От дата: 19/12/2018 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00012
Поделение: ________
Изходящ номер: 15-08-148 от дата 19/12/2018
Коментар на възложителя:
„СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ, ВКЛЮЧВАЩО 
СОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, 
ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО И ПОЧИСТВАНЕ НА МЕСТАТА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Попово 000875856

Пощенски адрес:
ул. Ал. Стамболйски № 1

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Попово BG334 7800 BG

Лице за контакт: Телефон:
Звено Обществени поръчки 0608 40234

Електронна поща: Факс:
ob_porachki@popovo.bg 0608 40024

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.popovo.bg/bg/

Адрес на профила на купувача (URL):
www.popovo.bg/bg/index.php?
option=com_content&view=category&id=123:procedurizop&Itemid=959&layout=
default

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
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Обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  
за отдих и култура

Отбрана Социална закрила
Обществен ред и сигурност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

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

Газ и топлинна енергия Пощенски услуги
Електроенергия Експлоатация на географска област
Водоснабдяване Друга дейност: ______________
Транспортни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка
за сключване на рамково споразумение
за създаване на динамична система за покупки
конкурс за проект

Създавам квалификационна система

Да НеПоръчката е в областите отбрана и сигурност

II.1) Вид на процедурата

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

(попълва се от секторен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Договаряне с предварителна покана за участие
Състезателен диалог
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
Състезателен диалог
Договяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

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

(попълва се от секторен възложител)
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Чл. 132 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
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
Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

ІV.1) Наименование
„СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ, ВКЛЮЧВАЩО 
СОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, 
ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО И ПОЧИСТВАНЕ НА МЕСТАТА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ“

ІV.2) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги

ІV.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.
Общото количество отпадъци, които се очаква да се генерират 
средногодишно са около 7 000 тона.
Посочената стойност не е константна за периода на изпълнение на 
договора и не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с достигането или завишението й.
Сметосъбирането, сметоизвозването и предварителното третиране на 
отпадъците ще се извършва на територията на община Попово в обхвата, 
описан подробно в т. 1.3 от Техническите спецификации. 
Предвиденият минимален брой здрави контейнери, който задължително 
трябва да бъде доставен от Изпълнителя за извършване на дейността, 
предмет на обществената поръчка и предвидената честота на обслужване на 
съдовете са посочени в Техническите спецификации.
Местата за обществено ползване, предвидени за машинно миене, са описани 
подробно в т. 1.5 от Техническите спецификации.
Предварителното третиране на около 7000 т/год. смесени битови отпадъци, 
генерирани на територията на община Попово, се извършва чрез 
сепарирането им, включващо сортиране и отделяне за предаване за 
последващо оползотворяване, включително рециклиране на отпадъци, както 
и предаване за транспортиране и обезвреждане на негодните за 
рециклиране и оползотворяване остатъци след сепарирането. 
Системата за събиране и транспортиране на битови отпадъци (БО), обхваща 
територията на всичките 34 населени места и гр. Попово с кварталите. 
Върху количеството и морфологичния състав на образуваните отпадъци 
влияние оказват редица фактори, по съществените от които са:
iИкономическо развитие на региона;
iВъзможностите на потребителската „кошница” на населението (за битовите 
генератори на БО);
iПазарни тенденции за вида, вложените материали и състава на 
отпадъчните: опаковки; производствени отпадъци (за отпадъците които се 
класифицират, като неопасни); текстилни отпадъци; биоразградими 
отпадъци и др.;
iНавици на населението за спазване и прилагане на системи за разделно 
събиране  и предаване на различните потоци отпадъци.
iСтепен на благоустрояване на сградите;
iНормативна уредба и разпоредби в областта на стандартизацията на 
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продуктите и пазарните стоки, и управлението на отпадъците;

Предварителното третиране има за цел отделяне на оползотворими 
компоненти от общия поток на отпадъците преди депониране. Чрез 
сепарирането както количеството, така и обемът на отпадъците за 
депониране се намалява значително, с което се удължава експлоатационния 
срок на депата и се спестяват за общината финансови средства от 
отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.
В резултат на дейностите по настоящата обществена поръчка, се цели 
постигане на резултати по отношение на:
- Изпълнение на законовите ангажименти за извършване на предварително 
третиране на битов отпадък преди обезвреждане, съгласно чл. 38 Наредба 
№ 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
- Достигане на по-високо ниво на управление на отпадъците в общината 
съгласно йерархията при управлението им, заложена в ЗУО и подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му;
- Намаляване на количествата отпадъци, оставащи за обезвреждане, 
съответно по-ниски разходи по експлоатация на регионалното депо и 
намаляване на вредното въздействие на депонираните отпадъци върху 
околната среда;
- Изпълняване на заложените в ЗУО цели за повторна употреба и 
рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и 
картон, метал, пластмаса и стъкло;
- Намаляване на заплащаните отчисления за обезвреждане на отпадъците на 
депа с цел намаляване на количеството на депонираните отпадъци и 
насърчаване на тяхното рециклиране и оползотворяване.
- Изпълнение на целите на община Попово по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО.
- Извличане на суровина от потока битов отпадък и предаването й за 
оползотворяване.

Да НеІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване  
на околната среда

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете  
брой)
техническата спецификация (брой)

критериите за подбор 1 (брой)

показателите за оценка на офертите (брой)

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи  
договорни условия)

(брой)

ІV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

ІV.6) Разделяне на обособени позиции
Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Обществената поръчка е неделима по своята същност, поради това, че 
дейностите, предмет на поръчката, са технологично обвързани помежду си, 
обосновани са в график, в съответствие с Техническата спецификация, 
нормативната уредба и са свързани със сложна организация на голям 
материален и човешки ресурс. 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 
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разделя поръчката на обособени позиции. Това се обуславя от факта, че 
всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение 
на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в 
степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени 
затруднения за постигане на желания краен резултат. При разделяне на 
обособени позиции изпълнението на поръчката прекомерно ще се оскъпи и 
ще затрудни технически отделните изпълнители, поради необходимостта от 
сложна координация помежду им. С оглед на изложеното разделянето на 
обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и би довело 
до значителни затруднения и осигуряване на по-голям финансов ресурс от 
Възложителя. Това неразделяне не води до нарушаване на принципите на 
равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, 
пропорционалност, публичност и прозрачност, както и не би довело до 
необосновано предимство или необосновано ограничаване на участието на 
стопански субекти в обществената поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4250000 Валута: BGN

Да НеІV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

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.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната  
процедура)
Настоящата обществена поръчка се възлага чрез открита процедура по 
смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена 
поръчка на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, чл. 5, ал. 2, т. 9, чл. 20, 
ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП, чл. 18, ал. 1, т. 1 във вр. ал. 2, чл. 
73, ал. 1, предложение първо и чл. 74 от ЗОП.
Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на 
състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е 
налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по 
предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането 
на предвидената в ЗОП открита процедура, гарантира в най-голяма степен 
публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. 
прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се 
осигури максимална публичност, респективно да се постигнат най-добрите 
условия за Възложителя, настоящата обществена поръчка се възлага именно 
по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и 
защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се 
създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

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)

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на  
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
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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

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението за оповестяване откриването на процедура
поканата за участие
документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
съгласно чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19/12/2018 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Трите имена: (Подпис)
Людмил Димитров Веселинов

VIII.2) Длъжност:
кмет на община Попово

УНП: ed2be336-33b2-4d96-a364-501fc9592084 6


