
Наименование на поръчката: Пробутване на отпадъци от зона 3 и 4 на 
обект:,,РЕКУЛТИВАЦИ НА ДЕПО ЗА ТБО ОБЩИНА БЕЛОВО,, 

Вид : СМР  

Правно основание за откриване - Договаряне без предварително обявление  - чл. 79, ал.1 
т. 4 от ЗОП. 

Процедура на договаряне без предварително обявление 

Чл. 79. (1) Публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без 
предварително обявление само в следните случаи: 
- точка 2.: когато се поканят всички участници, чиито оферти в предходна открита или 
ограничена процедура отговарят на изискванията на възложителя, но надвишават 
неговия финансов ресурс; 
- точка 4.: когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни 
обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за 
открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне; 
обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се 
дължат на възложителя. 
 

Мотиви: Възложителят – кмета на община Белово е провел обществена поръчката с 
предмет: Избор на изпълнител за "Проектиране, авторски надзор, строителство, доставка 
и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и 
/или биоразградими битови отпадъци с капацитет 2000т/г от община Белово в УПИ II 86, 
местност "Вучата могила", землище село Дъбравите, ЕКАТТЕ – 24414, община Белово" 
ID: 00112-2018-0005, на която се е явил само един кандидат: Участник ,,Делчев 
инженеринг,, ЕООД. В резултат на проведената процедура е сключен договор № АРД - 
60/04.10.2018год. , който договор е в процес на изпълнение. 

След започване на работа на обекта и подготовка на площадката  определена за 
изграждане на ,,Компостираща инсталация,, е установено наличие на количество 
отпадък /ТБО/, който следва да се пробута, като за да се освободи достатъчно площ и 
терена да се подготви за предвидените СМР Възложителя счита за неотложно и 
целесъобразно да се пробута отпадъка в терените /площи/, който за извън обсега на 
площадката за ,,компостираща,, и съгласно приложената схема за изпълнение на проект 
,,Рекултивация на ТБО на община Белово,,.  

Стойност на поръчката : 144 239,11 лева с ДДС 

 Стойност без ДДС – 120 199,26 лева без ДДС. 

Средства – бюджета на община Белово и съгласно Решение на Общински съвет Белово 
№ 701/ 11.09.2019год.  

 


