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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОБОВ ДОЛ

тел.0702/6-34-10;факс.0702/6-34-10; obs_secretary@bobovdol.eu ; ул.”27-ми Октомври”№ 2

Препис - извлечение от Протокол № 11
от 10.11.2017 год. от извънредно заседание
на Общински съвет – Бобов дол
………………………………………..

На основание резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 12
общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол прие следния

ДНЕВЕН

РЕД:

1. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Определяне на позиция и мандат на представител на община Бобов дол за
участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил.
2. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Одобряване на Споразумение за сътрудничество за съвместно възлагане
на обществена поръчка с Община Дупница и Община Сапарева баня.
3. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров
превоз на пътници.
4. Докладна записка от Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно:Продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община
Бобов дол за продажба на 50 бр. опасни тополи, намиращи се в ПИ 15535000015,
IVкат.земеделска земя с НТП – пасище по КВС на землище с.Големо село, община
Бобов дол.
По т.1 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Определяне на позиция и мандат на представител на община Бобов дол за участие
в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил.
………………………………………..

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА, чл.198 е, ал.3 и ал.5 от Закона
за водите и чл. 10 ал. 5, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация и резултатите от проведеното поименно
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гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 253
1.
Общински съвет - Бобов дол съгласува позиция и дава мандат на Кмета на община
Бобов дол – адв. Елза Величкова, представител съгласно чл.198е, ал.3 от Закона за водите на
Община Бобов дол в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил да гласува по точките от дневния ред следните
решения:
1.1. По точка първа от дневния ред: На основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото
събрание на АВиК – Кюстендил приема препоръчителния размер за вноската на
държавата в бюджета на Асоциация по ВиК – Кюстендил за 2018 г., в размер на 17 000
лв. (седемнадесет хиляди лева)- гласува «ЗА»
1.2. По точка втора от дневния ред: При поставяне на допълнителни въпроси,
Председателя на Асоциация по ВиК - Кюстендил следва да приема предложенията към
същата за информация.;
2. Общински съвет - Бобов дол определя Председателя на Общински съвет Бобов дол - г-н
Красимир Чаврагански за представител на община Бобов дол в Общото събрание на
Асоциация по ВиК, в случай на невъзможност на Кмета на община Бобов дол да участва
лично в Общото събрание на Асоциацията, съобразено с гласуваните позиции по
предложения дневен ред.
………………………………………..
По т.2 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Одобряване на Споразумение за сътрудничество за съвместно възлагане на
обществена поръчка с Община Дупница и Община Сапарева баня.
………………………………………..
На основание чл.21, ал. 2, 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 и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 12 общински съветници,
от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

Р Е Ш Е Н И Е
№ 254
1.Общински съвет - Бобов дол одобрява Споразумение за сътрудничество за
съвместно възлагане на обществена поръчка, със следният текст:

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА СЪВМЕСТНО
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Днес,……………………….2017 г. между
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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
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.
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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 7членна 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.
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/
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Кмет на община Бобов дол:
/Елза Величкова/

2.Общински съвет - Бобов дол възлага на Кмета на Община Бобов дол да
подпише споразумение за сътрудничество за съвместно възлагане на обществена
поръчка с Община Дупница 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.“
3. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение, на
основание чл. 60, ал.1 от АПК.
По т.3 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на
пътници.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 255
Общински съвет - Бобов дол запазва сега действащите цени за
таксиметров превоз на пътници на територията на Община Бобов дол:
*Максимални цени за километър пробег, както следва:
- Дневна тарифа за един километър пробег – 0.80 лв.
- Нощна тарифа за един километър пробег – 0.85 лв.
- Първоначално повикване-0.20 лв.
- Цена за престой - 0.20 лв. за минута.
*Минимални цени за километър пробег, както следва:
- Дневна тарифа за един километър пробег – 0.50 лв.
- Нощна тарифа за един километър пробег – 0.60 лв.
- Първоначално повикване - 0.10 лв.
- Цена за престой - 0.10 лв. за минута.
По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:Продажба
чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество в Община Бобов дол за
продажба на 50 бр. опасни тополи,
намиращи се в ПИ 15535000015,
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IVкат.земеделска земя с НТП – пасище по КВС на землище с.Големо село, община
Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, във
връзка с чл.30 и чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество в община Бобов дол и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 256
1. Общински съвет – Бобов дол определя пазарна оценка на 50 бр. група
дървета, тип „топола” намиращи се в ПИ 15535000015, IVкат.земеделска земя с
НТП – пасище по КВС на землище с.Големо село, община Бобов дол, определена
на база изготвена от лицензиран оценител, която възлиза на стойност 6 915.00 лв.
/шест хиляди деветстотин и петнадесет / лв. без ДДС.
2. Общински съвет – Бобов дол възлага на Кмета на община Бобов дол да
извърши всички фактически правни действия във връзка с провеждане и до
приключване на публичен търг по реда на глава шеста от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Бобов
дол за премахване и продажба на 50 бр. опасни тополи при начална тръжна цена
по асортименти както следва:
Показатели

Топола,куб. м
Начална цена,
лева / куб.м

Едра строителна дървесина

над 50
см.
43,94
55

30 до 49
см.
62,18
55

18 до 29
см
19,72
41,50

Средна
строителна
дървесина
до 14
над 14 см
см
2,57
2,86
41,50
16,60

Дребна
строителна
дървесина

1,42
16,60

Дърва
огрев

за

4,98
16,60

………………………………………..
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