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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. КОПРИВЩИЦА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Радка Скендерова - Председател на КЕУР

ОТНОСНО: Обявяване за отдаване под наем на търг на имоти общинска
собственост - ниви
Уважаеми г-н Христов,
Уважаеми общински съветници,

На заседание на КЕУР, състояло са на 20.10.2017 г., се разгледаха предоставените материали от ОА.
След направени предложения от членове на комисията и разисквания се прие следното становище:
Комисията предлага от първоначално предложените имоти да отпаднат
всички имоти, които са се само залесили се или са лесоустроени като букви в
новия лесоустройствен план да отпаднат и да се вземе следното решение:
Във връзка с чл.24 „а", ал.5 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и на основание чл.21, ал.1, т.8 ОбС реши:
Упълномощава Кмета на Община Копривщица да проведе търг с явно
наддаване за отдаване под наем на земеделски земи - ниви, с площ над 10 дка.,
находящи се в землището на град Копривщица по Приложение №1.
Публичният търг с явно наддаване да се проведе при следните задължителни условия:
Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 20,00 лева /дка. за срок
от 10 /десет/ стопански години.
Стъпка на наддаване в размер на 2,00 лева.
Имотите да се ползват за земеделски нужди, като същите се подържат в
добро екологично състояние.
Наемната цена да се актуализира с изтичането на всяка стопанска година,
след влизане на договора в сила, с натрупания за периода общ индекс на потре-

бителските цени, обявен на Интернет страницата на Националния статистически институт и при промяна на Тарифа за определяне началния /минимален/
размер на годишния наем и аренда за декар площ при предоставяне на земеделски земи, общинска собственост, под наем и аренда /в лева/.
Всички разходи, свързани с ползването на имотите са за сметка на наемателя.
Приложение 1:
Пореден Идентификацио
номер
нен номер на
имота

Местност

Площ дка.

1.

38558.12.123

Корията 4

13,582|

2.

38558.14.119

Орлов камък

13,740

3.

38558.14.101

Орлов камък

11,470

4.

38558.16.293

Долен Азан

13,210

5.

38558.16.697

Три поляни

67.660

6.

38558.16.75

Раеница

13,050

7.

38558.16.770

Три поляни

68,820

8.

38558.16.740

Три поляни

118,740

20.10.2017 г.
гр. Копривщица

Забележка

40,00 дка. от имота се
ползва от Филип
Шкодров до 2024 г.

Радка Скендерова
Председател на КЕУР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. КОПРИВЩИЦА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Радка Скендерова - Председател на КЕУР

ОТНОСНО: отдаване на общински имоти – ниви над 10 дка., под наем на
търг.
Уважаеми г-н Христов,
Уважаеми общински съветници,

На съвместно заседание на КЕУР и КОКСПЗВ, състояло са на
21.09.2017 г., се разгледаха предоставените материали.
След направени предложения от членове на комисията и
разисквания се прие следното становище: Да се разгледа предложението на
Кмета на община Копривщица на заседание на ОбС, като до същото се изиска
информация, дали това са всички имоти – ниви над 10 дка., собственост на
община Копривщица.

21.09.2017 г.
гр. Копривщица

Радка Скендерова
Председател на КЕУР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. КОПРИВЩИЦА
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Радка Скендерова - Председател на КЕУР

ОТНОСНО: ОП Транспорт
Уважаеми г-н Христов,
Уважаеми общински съветници,
На заседание на КЕУР, състояло са на 20.10.2017 г., се разгледаха предоставените материали от ОА.
След направени предложения от членове на комисията и разисквания се
прие следното становище: Комисията предлага да се вземе следното решение:
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с т.III от Решение
№ 195/27.07.2017 г. на Общински съвет Копривщица, ОбС реши:
Приема представената информация за ОП с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни
линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от
квотата на общините Антон, Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и
Челопеч“ със следните параметри:
1. Предмет и обект на обществената поръчка.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на общините Антон, Златица, Копривщица, Мирково,
Пирдоп, Чавдар и Челопеч“
Републиканска транспортна схема, линии:
Копривщица - София - Копривщица по маршрутно разписание №23301
Копривщица - София – Копривщица по маршрутно разписание №23202
Копривщица - София – Копривщица по маршрутно разписание №23302

Копривщица - Пловдив – Копривщица по маршрутно разписание №23101
Антон - София – Антон по маршрутно разписание №23101
Антон - София – Антон по маршрутно разписание №23103
Антон - София – Антон по маршрутно разписание №23104
Душанци - София – Душанци по маршрутно разписание №23201
Душанци - София – Душанци по маршрутно разписание №23101
Областна транспортна схема, линии:
Карлиево – Копривщица по маршрутно разписание №1.1
Копривщица – Пирдоп по маршрутно разписание №1.2.
Каменица – Антон по маршрутно разписание №2.1
Антон- Златица по маршрутно разписание №2.2
Буново – Душанци по маршрутно разписание №3.1
Душанци- Мирково по маршрутно разписание №3.2
Мирково – Душанци по маршрутно разписание №4.1
Душанци- Мирково по маршрутно разписание №4.2
Мирково – Антон по маршрутно разписание №5.1
Антон- Пирдоп по маршрутно разписание №5.2
Златица – Копривщица по маршрутно разписание №6.1
Копривщица- Буново по маршрутно разписание №6.2
Антон – Буново по маршрутно разписание №7.1
Буново- Пирдоп по маршрутно разписание №7.2
Пирдоп – Каменица по маршрутно разписание №8.1
Каменица- Пирдоп по маршрутно разписание №8.2
Антон – Каменица по маршрутно разписание №9.1
Каменица- Антон по маршрутно разписание №9.2
Душанци – Буново по маршрутно разписание №10.1
Буново- Антон по маршрутно разписание №10.2
Антон – Златица по маршрутно разписание №11.1
Златица- Антон по маршрутно разписание №11.2
Пирдоп – Каменица по маршрутно разписание №12.1
Каменица- Пирдоп по маршрутно разписание №12.2
Общинска транспортна схема, линии:
Копривщица – Ж.П.гара Копривщица - Копривщица
Обект на настоящата обществена поръчка е услуга по смисъла на чл. 3,
ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
2. Правно основание.
Обществената поръчка се открива на основание чл.8, ал.1, връзка с чл.73,
ал.1, връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Процедурата се провежда и възлага въз основа на Споразумение за съвместно възлагане на открита процедура от 08.08.2017г., сключено на основание
чл.8, ал.1 от ЗОП между общините Антон, Златица, Копривщица, Мирково,
Пирдоп, Чавдар и Челопеч. Техническите дейности по провеждането на процедурата се осъществяват от община Копривщица, която представлява себе си и
останалите общини по споразумението.
3. Вид на процедурата.
Открита процедура по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
4. Обособени позиции.
Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции.
При подготовката за възлагане на обществена поръчка възложителят извърши
преценка на възможността за разделянето на обособени позиции, като взе решение, че не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, тъй като процедурата се провежда по реда на съвместното възлагане по чл.8, ал.1 от ЗОП.
5. Срок за изпълнение на поръчката.
Срокът за изпълнение на договора е 5 /пет/ години, считано от датата на
подписване на Договора за възлагане на обществената поръчка, или до достигане на максимално допустимата стойност на договора, което от двете обстоятелства настъпи първо.
6. Място на изпълнение.
Мястото за изпълнение на услугата е на територията на Общините Антон,
Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч, Област София и
Република България, съгласно регламентираните и възложени маршрути на съответните линии.
7. Прогнозна стойност на поръчката.
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 530
000, 00 (петстотин и тридесет хиляди ) лева без ДДС. Така посочената прогнозна стойност представлява максималния финансов ресурс, който възложителят може да осигури за целия период на изпълнение на обществената поръчка.
8. Финансиране и начин на плащане.
8.1. Финансирането на поръчката е от предвиденото компенсиране и субсидиране на превозвача в размер на утвърдените и отпуснати средства от републиканския бюджет за тази цел, след представяне на ежемесечни справки и
съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за предоставяне на
средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за
обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в
нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на об-

ществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване
на превозни документи за извършване на превозите, приета с ПМС № 163 от
29.06.2015 г.
8.2. Средствата за компенсиране на пътуванията с ценови облекчения се
предоставят до размера, определен в държавния бюджет за тази цел, при спазване на приоритетите за разходване на същите, определени със закона за държавния бюджет за съответната година. Плащането ще се осъществява след постъпване по бюджета на възложителя - община Копривщица, на следните средства: 1. средствата за субсидии и компенсации от републиканския бюджет и 2.
средствата за субсидии и компенсации от общините Антон, Златица, Мирково,
Пирдоп, Чавдар и Челопеч, които те са получили от републиканския бюджет и
които са се задължили да превеждат на община Копривщица, съгласно чл.2 от
Споразумението за съвместно възлагане на обществена поръчка от 08.08.2017 г.
и след представени от изпълнителя справки за действително изминат пробег и
опис-сметки за броя и стойността на издадените превозни документи на правоимащите, подлежащи на компенсиране със средства от Централния бюджет.
Плащането се осъществява по банкова сметка на изпълнителя.
8.3. Плащане не се извършва в случай, че за изпълнителя е получено потвърждение от Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ за наличието на публични задължения, като в този случай плащането се осъществява
съобразно указанията на данъчната администрация.
9. Критерий за оценка на офертатаОценяването и класирането на офертите на участниците се извършва въз
основа на „икономически най-изгодната оферта", по критерий „оптимално съотношение качество/цена“, съобразно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП.
Показатели и методика за определяне на комплексната оценка:
1. Показател „Цена“ /Ц/ с тежест в комплексната оценка 40% (max 40
точки). Оценката по показателя се определя по следната формула:
Ц = Цмин./Цпредл. х 100, където:
Цмин. е най-ниската предложена от участник цена
Цпредл. е цената, предложена от участника, чието предложение се оценява.
За нуждите на настоящата методика цената на всеки участник се формира
като общ сбор от цените на билетите от началния до крайния пункт за всяка автобусна линия.
2. Показател „Възраст на подвижния състав“ /В/ с тежест в
комплексната оценка 40% (max 40 точки).

Чрез показателя „Възраст на подвижния състав“ се оценява възрастта на
автобусите, с които участникът разполага за изпълнение предмета на поръчката
за всяка автобусна линия. По този показател се оценява всяко превозно средство от категорията на основните автобуси (без резервните такива).
За целите на оценяването на всеки автобус се присъждат точки в зависимост от възрастта му, считано от датата на първа регистрация, до датата, определена като краен срок за подаване на оферти. Присъдените точки на автобусите се сборуват и се получава общия сбор присъдени точки за тази позиция, който участва при оценката по показателя „Възраст на подвижния състав“.
Точките ще се присъждат съгласно следната скала:
Възраст
Точки
До 5 години включително
10 точки
Над 5 години до 10 години включително
7 точки
Над 10 години до 15 години включително
4 точки
Над 15 години
1 точка
Оценката по показателя се определя по следната формула:
В = Впредл./Вмакс. х 100, където:
Впредл. е общият сбор присъдени точки, получен от участника, чието предложение се оценява;
Вмакс. е най-големият общ сбор присъдени точки, получен от участник.
Показател „Екологичност на превозните средства в зависимост от
съответствието им с екологична категория ЕВРО“ /Е/ с тежест в
комплексната оценка 20% (max 20 точки).
Чрез показателя „Екологичност на превозните средства в зависимост от
съответствието им с екологична категория ЕВРО“ се оценяват екологичните
характеристики на автобусите, с които участникът разполага за изпълнение
предмета на поръчката за всяка автобусна линия. По този показател се оценява
всяко превозно средство от категорията на основните автобуси (без резервните
такива).
За целите на оценяването на всеки автобус се присъждат точки в зависимост от екологичната категория ЕВРО. Присъдените точки на автобусите се
сборуват и се получава общия сбор присъдени точки, който участва при оценката по показателя „Екологичност на превозните средства в зависимост от съответствието им с екологична категория ЕВРО“.
Точките ще се присъждат съгласно следната скала:
- ЕВРО 5 и над 5 6 точки;
- ЕВРО 4
5 точки;
- ЕВРО 3
4 точки;
3.

- ЕВРО 2
3 точки;
- ЕВРО 1
2 точки;
- без ЕВРО
1 точка.
Оценката по показателя се определя по следната формула:
Е = Епредл./Емакс. х 100, където:
Епредл. е общият сбор присъдени точки, получен от участника, чието предложение се оценява;
Емакс. е най-големият общ сбор присъдени точки, получен от участник.
10. Изисквания към участниците в процедурата.
1. Общи условия.
1.1. Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка
може да бъде всяко отговарящо на изискванията на закона и на възложителя,
посочени в обявлението и настоящата документация българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и
всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, която е
предмет на обществената поръчка, съгласно законодателството на държавата, в
която то е установено.
В процедурата могат да участват и чуждестранни лица или техни обединения /сдружения/, както и обединения на български и чуждестранни лица.
1.2. Не се изисква създаването на юридическо лице за участие в процедурата, когато участник е обединение /сдружение/.
1.3. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка
има право да представи само една оферта.
1.4. Всяко лице може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение, като едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в
обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не
може да подава самостоятелна оферта.
1.5. При участие в обществената поръчка на обединение, което не е юридическо лице, същото следва да представи копие от документ, от който да е
видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
2. Общи изисквания към участниците
2.1.Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на
обществената поръчка участник, когато:

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219
- 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния
кодекс;
2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1. в друга държава членка или трета
страна;
2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и
лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на
възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или
обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в
сила. Това ограничение не се прилага в случаите на чл. 54, ал. 3 от ЗОП;
2.1.4. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.1.5. е установено с влязло в сила наказателно постановление или
съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е
нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и
чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен;
2.1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
2.2. Основанията по т. 2.1.1., 2.1.2. и 2.1.6. се отнасят за лицата, които
представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за
други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на
решения от тези органи в съответствие с разпоредбата на чл. 40 от ППЗОП.
2.3. Основанията за отстраняване се прилагат и когато участник в
процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на
обединението е налице някое от основанията за отстраняване, посочени в т. 2.1.
2.4. Участник, за когото са налице основания за отстраняване, има право
да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За
тази цел участникът може да докаже, че:

а) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително
начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила.
б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за
всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или
нарушение;
в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови
престъпления или нарушения.
2.5. Когато при изпълнение на поръчката участникът е посочил, че ще
ползва подизпълнители или капацитета на трети лица, те също следва да отговарят на изискванията по т. 2.1.
2.6. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете,
посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
2.7. Възложителят отстранява от процедурата за възлагане на обществената поръчка и на следните основания, извън посочените в чл. 54, ал. 1 от ЗОП:
2.7.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или
не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или
в документацията;
2.7.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;
2.7.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1
от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
2.7.4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.
3. Изисквания към годността /правоспособността/ за упражняване
на професионална дейност на участниците.
За изпълнение на поръчката участникът следва да притежава Лиценз
за извършване на превоз на пътници на територията на Република България и
Удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници, издадено за всяко
превозно средство, с което ще се осъществява превоза или лиценз на Общността съгласно разпоредбата на чл. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията
и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. При участие на чуждестранни лица в обществената поръчка се изисква еквивалентен документ съобразно националното
законодателство.
4. Изисквания към икономическото и финансовото състояние на
участниците.

В настоящата обществена поръчка възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците.
5. Изисквания към техническите и професионалните способности на
участниците.
Участниците в процедурата трябва да отговарят на следните минимални
изисквания към техническите и професионалните им способности:
5.1. През последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, участникът трябва да е изпълнил поне една дейност с предмет,
идентичен или сходен с този на обществената поръчка.
Забележка: Под дейност, сходна с предмета на поръчката, следва да се
разбира услуга по извършване на обществен превоз на пътници по автобусни
линии, които могат да бъдат превози по утвърдени маршрутни разписания от
републиканска, областна и/или общинска транспортни схеми; специализирани
автобусни превози /превози на работници, ученици и други по договор с определени от възлагащия маршрут и разписание/; случайни автобусни превози
/превози на предварително определена група пътници без промяна в състава на
групата от началния до крайния пункт по предварително заявени условия/.
„Изпълнена” е тази услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на
последните три години, считано от датата на подаване на офертата, независимо от началната дата на изпълнение.
5.2. Участникът трябва да разполага със собствени и/или лизингови
и/или наети и/или ползвани на друго валидно правно основание основни и
резервни автобуси за изпълнение на обществената поръчка които отговарят на
изискванията, посочени в чл. 37 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени
превози на пътници с автобуси, както следва:
най-малко 15 /петнадесет/ броя транспортни средства /автобуси/, от
които 13 /тринадесет/ броя основни и 2 /два/ броя резервни, съгласно техническата спецификация, които :
а/ са включени към лиценза на участника, когато същия разполага с лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на РБ, Удостоверение
за ППС за обществен превоз на пътници или лиценз на Общността и заверени
копия на лиценза за пътници, издадени за всяко превозно средство.
б/ отговарят на изискванията за техническа изправност съгласно чл.147,
ал.1 от Закона за движение по пътищата.
в/ отговарят на изискванията за категория и клас автобуси съгласно
чл.149,ал.3, т.2 от Закона за движението по пътищата. Допуска се превоза да
бъде извършван и с автобуси, отговарящи на категория и клас, съгласно чл.149,
ал.3, т.2 от ЗДвП.

Забележка: Автобус, включен в офертата на един участник, не може да
бъде включен в офертата на друг участник.
5.3. Участникът следва да разполага с минимум брой правоспособни
водачи, равен на изискващия се общ брой основни моторни превозни средства
и които:
а/ имат сключени трудови договори с участника;.
б/притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС;
в/не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер по НК и не
са лишени с влязла в сила присъда от правото да осъществяват превозна дейност.
г/ притежават карта за квалификация на водача на МПС;
д/ притежават удостоверение за психологична годност;
е/ отговарят на изискването за минимална възраст по ЗДвП и ЗАП
5.4. Участникът трябва да разполага за изпълнение на обществената
поръчка със следния допълнителен персонал:
- автомобилен монтьор за предпътни технически прегледи – минимум 1
брой с професионален опит минимум 3 /три/ години в областта на авторемонтните дейности;
 лице за предпътни медицински прегледи – 1 брой, притежаващо
медицинско образование;
 лице, професионално компетентно да ръководи транспортната дейност
съгласно изискванията на чл.6б, ал.1 от Наредба № 33/03.11.1999г за обществен
превоз на пътници и товари на територията на Р България, който притежава
валидно удостоверение за професионална компетентност.
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Ha ocHoBaHHe qn. 8, an. or 3axom aa o6qecraexvne rrcpvro (3Oll) ce cKnto.tr Hacronqoro
cnopa3yrreHre 3a cbB egTHo Bb3nararc xa o6qecraexa nopb'{(a 3a ycnyra c npeAuer rcBtpuBaHe Ha
o6qecraeu npeBo3 Ha nbrHt4qlr no yrBbpAeHr Mapupynu pa3nucaHxc na aaro6yorn nrxun no rpaHcnoprHr4
cxeMu Ha replrToprrare xa o6quxrre Arrox, 3naruqa, Konpraaquqa, Mrproeo, [1up4on, 9aa4ap r r-lenone.{.
Cuc crrcpasynexrero ce ypexqar Bcntu opraHreiqnoHHl.t, rexHn€o$l n Qrxarcoeu $npoctr,
cBbp3aH[ c npoBq(AarcTo Ha npoqeAypErra, MKro cneABa:
AEKNAPATT4BHA

qACT

Karo esexa npeABlrg ynpaffiflBaH[e or rfix pecypc, c nopnucBaHero Ha Hacroeqero cnopaayMeHre
flpaHyne Aeffiapupar o6qara u Bonq 3a crap paHe Ha orxpr,rTa npoLleAypa, rp cMrcua xa qn.18 an.1 r.1
or 3Ofl, sa sunararc ra o6qecraeHa nopu{m, BmpqurenHo c{nnqsar€To Ha Aoroaop sa aunararcro fi c
npeAMer: ,l4satpueaxe ua o6qecreex npeBo3 Ha rTbrHr4qu no yrBbpApHlr MapupFltl,t pa3nhcaHrn Ha
aero6yem nuxrr or o6quxcrara, o6nrrnara lr peny6nuraxcxara rpaHcnoprHx cxeMu".

Crpaxrre onpeAenqT Aa cu cbrpyAHrrar npeAalrA o6crosrencreoro, qe npeAirera Ha nopbqrara
o6cnpoa r qgoBonnBa Hp(Arrre or rpaHcnopr Mer(Ay cborBerHrre Hacenexu Mecra.
Epoaexgaxero Ha npoqeAypara ,r x3rbnHeHrero Ha AoroBopa 3al Bb3naraHe xa o6qecraerara
roptura qe 6tgar ocbqecrBeH[ npn cna3oaHe Ha cneAHure npnHqt,tnx:
Ot trfrar€ xa o6qm xHTepec Ha acr*u o6quxt np npoBeMarc Ha npoqeAypa,a x npta
[3rbIHeHre Ha AoroBopa;
l4xorouun Ha qo8eulxl,t
$nnaxcoa pecypc B xoAa Ha npoBeMaHe Ha npoqeAypara x

o
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rcflbnHeH]€To Ha AoroBopa;

Maxuuanrc 3aAoBonnBale na o6qecreexm

HHTepec

or rpaHcnopr u rapaHlupaHe npaBoro

Ha

cso6ogro npeganeaxe.
crp. I or 3

nPEAMET HA CnOPA3yrEHl4ErO

9n. 1. C nognrcaarcro Ha HacToru{ero cnopa3yMeHre x erooere xa o6uyxrre, Bb3noxr{Tenx no
crr4sbna Ha qn,5 an.2 r.9 30fl, ce cnopasyunBar Aa orxpusr lt npoaegar o6qa npoqeAypa sa BuanarcHe Ha

o6qecreexa nopbqKa, BKnDqnTenHo ,r Aa cKntoqar AoroBop 3a sb3naraHero I npeguer: ,lrlsatpueaxe xa
o6qecraex npesos Ha flbrHxqx no yrBbpAeHx MapupyrHx pa3n!4c€lHufl Ha aaro6ycuu nnxuu or obquxcxara,
o6nacrxara r peny6nuxaxcxara rpaHcnoprHlr cxeMu'.

nPoBaqA{E

HA nPoqEAyPA 3A

Bb3IWAHE

HA OETqECTBEHA

nopb'{(A

9n. 2. llpoqenypara 3al Br3narar€ Ha ofqecTBeHErra nopbr{xir qe 6tge craprupana npn ocurypeH
Quuaxme pecypc Ha acnra o6qrxa, l,Bpa3f,Baq ce B AenenrpaHl cpeAcma. O6qnxrre Arror, 3naruqa,
Mupxoao, [1npgon, 9aagap n 9enoner ce sa4uoxaBar Aa npeBex(Aar ra o6qrna Konpreqrqa nocrunnnure
or peny6nurarcrorc 6to$€r KoMneHcaqxx u cy6ctwu, no cMr,tcbna xa HapeA6ara 3a ycrbBnrra x peAa 3a
npeAocraBflHe Ha cpeAcrBa 3a KoMneHo4paHe Ha HaManeHrfie npHxoAll 0T np[naraHero Ha qeHr 3a
obqecrseHu nbrHlqeqfi npesffil no aeroMo6xnxm rpaHcnopr, npepprupHx B riopuarxBHr4Te aKroae 3.1
onpeAerreHrl mreropux rTbrHllqx, sa cy6cxAsparc na o6qecraexr ttbrHt+{ecu npeBmu ]ro Hepema6unHrl
aero6ycxu ntrHur,r BbB BbrpeuHorpaAqorn rpaHcnopr x rpaHcnopra B maHrlxcro4 u ppyu paioxu u oa
tt3aaBalc Ha npeBoSHlr AoKyiiEHTl,r 3a mBbpuBaHe Ha npe8cxlrTe B cpox or Apcer AHl,r 0T rrccrbnBaHeTolrM, c
qen [oMneHcupaHe Ha npeB$Banme, np[ ycnoBuf;Ta u peAa Ha rapeA6ara h AoroBopa 3a Bt3naraHe Ha
o6qecrserara nopbqxil.

9n. 3. floAroroeffira Ha AoxyrreHTaqxfiTa 3a fmcn4e
aAuxH[fipa$1cTa na o6qrxa Konpueu4rqa.

B npoqeAypara qe ce rcBtptlllt or

9n. 4. l,lsrorBexara or aA uHrcrpa+1rra xa o6qrxa Konprauyqa Egryirerra$1n, 3aeAlo cbc
cborBerHrre rexHr.ecmr cneqnQnxaqxu, ce npeAocraBfl Ha xMeroBere xa ocraxanure o6quxr. Cuqme ca
ArrbxHh B Lgxeeeu cpo( or nonf{aBarero ga ui,pa3rr nnclreHo cao],rTe Bb3paxeHun. flpn nunca ra

i

laxxBa, AoKyMeHTaqurra ce

oura

ogo6pexa.

9n. 5. Peuexrcro 3a orguoaHe xa o6qara npoqeAypa u ogo6pnaalero Ha AoKyMeHTaqxsTa 3at
f{€rr}€ qe 6uge nognr,rcaro r o6seerc aa ny6nrxysarc B perucrbpa na o6qecraexrne nopturu e AOfl
caMo or x era xa o6quxa Konpraquqa, 3al (oeTo weroBere Ha ocraHanfTe o6quru, c noAntlcBal€ Ha
Hacro9qeTo cnopa3yMeHle, Aemapr4paT rcpnlHoTo cl1 cbrnacue.

9n. 6. OQepnne 3a yracrlle B npoqeAypara qe 6tgar npeAcraBf,Htt B a4u[HrcrparuBHara crprfla
na o6quxa Konpuoulxqa, c apMrHrcrparilBeH appec rp. Konpuaqaqa, yn. Jo6ex Kapaaenoa'l& '16.
t{n. 7. PagrrexAaHero !r oqeHm xa o@prrre qe 6qe rcBbpueHo or Kouuo,tr, vufrro ctcraa qe
6uAe onpeppnex cbc 3anoBeA Ha K era xa o6r4rxa Konpueqrqa. Bcnxa o6uyxa, nop1trcana xacrontqero
cnopa3yrreHre, xua npaBo Aa npeAflo)(x csoi npeAcraBrren &ITo '.uIeH Ha (oMlcllsTa.
r-ln.

8. l4rnrnxnrennr xa o6qecraeHara nopbqKa qe

6ue

onpeAerrcH

c

irori,tBxpaHo peu,eHxe,

llsAageHo GlMo or xuera xa o6quxa Konpuaqrqa.

CKIIP'{BAHE HAAOTOBOP 3A Bb3'IATAHE HA OEIqECTBEHA NOPbI{KA
nPABA X 3AAbnXEH!|9 HA CTPAHT,ITE

qn.9. (1) Crpaxa

rrc mroBopa 3al Bb3naral€ xa o6qecreexa rrpb'{Ka u{e 61ge or egHa opaxa
o6qrxa Konpnequqa x or Apyra crpaHa, onpeAeneHm c peu,exhero no npegxoAHrn qneH h3nbnHlrefl.

crp. 2 or 3

(2) C

xrronqara

pasrrcpeg6a Bc${ru ocraHalmr o6qnxr,r ce cbrnaceBar !t yrbnrcircu{aBar xmera

Ha o6u{uHa KonpxBu{nqa Aa

9n. 10. llo cunara

noAnxue Aprc€opa 3a rcflbnrcHre.
Ha Hacronu.pro cmpa3FrcHre lr oAo6peHxc npoexr Ha Aorosop (Hepa3AenHa

iracr or AorryireHraqrlsTa), Bcrxa eAHa o6u{tlHa xila npaBo Aa }€sbpuJ[ xorrTpon no rcnbnHeH]re
Bb3noxeHoro, KaKro Aa npaBlr npeAnoxeHltn Ao xMera Ha o6qlrHa Konpuaquqa 3a HanaraHe
cborBerHr,rre carm{xdrcycroin,t.
Hepaq4enxa '{itcr

or

Hacrof,u.pro cnopiryneHre ca paspa6orexrre

I

nprcrx or

Ha
Ha

Bcf,Ka ofiquHil

MapupyrHh pa3nucaHxe, (omo crreAa Aa 6tAar ctrnacyBaHx no cuorBerHlfl pell.

/K+.$
...)

1. 3A OEulltHA AHTOH

2.3AOEtrlt1HA

kutVCO

3.3A OsrqrHA

l.

3A OEUIXHA

5. 3A OSUlrlHA

arFf,Of,4t^dl

nIPAOn

6.3A OEUIIHA r{ABAAP

7.3A OEUIXHA qEnonEq

op.3or3

OBIIIIIH CKI,I C6BET KOIPI4BII II4UA

P I]

III ]] HI4 II

N!

Ha ocHouaH,e qn

2l d.l r
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m 3MCMA

O6unncnu crger Korrpusunua peurH:
l. O6qlfrcKn

cbBet Ha O6qL{Ha Ko[puBurxqa:

-

oao6pxBa o6uuna l(onpurqnqa, xaro vaex na PCYO
,,Cpe.4qoropue Exo" aa xannnrarcrsa IIo npuopmctBa oc 2 Ea
OreparrBHa rporpaMa ,,Oxonria cpe,qa 2014-2020 r." (OIOC 20142020 r.), ryoqeaypa )Ie BG16M1 OP 002-2.002 ,,1(oM6uErlpaEa
fipoqe,Qapa 3a npoeKnrpaHe
rl3lpax,qpxe Ha KoMnocTlrpaqrr
mrflanaqriu u sa uHcra,raqm 3a rrP€aBapnrerHo rperlrpaHe Ha

u

6xmBu mrlaaalllr"

c

eaEo o6qo [poeKrHo

npeAnoxeHne

,J,bryaxaane Ha KoMnocrrrpaqa uHcraJraqn, ri {Ecraraqu, 3a
lpeABap[TierEo rpsnrpaHe Ha 6moBure or[a,{6qlr" 3a PCyO
,,Cpe.qsoroprc Eko" 3a o6nruHr.ne AEron, 3narrqa, I(onpmuuqa,
MnpKoBo, nupaon, qaBAap n ilenone'{.

- O6rillllcr<I, crBer - Konpr,rBtrr[qa, franHoMoqaBa KMcra Ea
o6u[.rHa KorDnBqnqa, aa aoroBap, ycJloBll{m B clopa3yMelrlrero x
,4a noA[r,rllle clopa3yMer rc c ocraHarme o6u[rHlr or PCyO, (oero
I no?eEeMc l?0

cnopa3,a{eHue cBoTBeTrcTaa ga n3rrcxaaSbrTa, pa3nr,tc{uill B Haco(me
3a xaEnIIaTCTBage nO ,,KoM6nnnpaHa npoqeaypa 3a rrpoeKr.r{F,a8e r,t
I,I3fpaxAarre ga xoMnocT[paqu uHcTaJr€lqlx u ua llHcTa,laqxra 3a
npe.[BaprT€nHo Tpcflrparc xa 6moBn omanlqu,, flo rl[,nopmeTlla oc

2 aa Onepar,rrna nporpaMa ,,OxonHa

cpeAa 2014-2020 r.,,, ,racr

,,ycfl oBr,u 3a xaHnrrnaTcTBaEe".

2, O6rIuHcKn crBsT

o6qHHa I{oflpuarqnlla

-

KonpuBrrulrl4 yrrMHoMorqaBa

flpl,l

oao6peHo

npeanoxeHrre:

3a

(Mcra

Ha

QxHaHcupaHe

A. Aa floarlulrle AAEOn /aAMuErcrparuBeH aororop:a EOII /
B. na Aoroaapr crBMecruo c npyrnre o6qrlHrl yqacrnuqu no
npoqe.rypaTa HaqnEa Ha 6raerqaTa excrrroaTaqm Ha rBrpaAefiaTa
LlopacrpyKrypa cneA nprxr'rrotrBaHe Ha npoe(Ta, KaTo ce
3qaanxaBa1 aa eKcruroaTxpm aKT[BxTe, rl3rpaaeHH no npoerTa, npn
cna3BaH€ Ha 3a(oHoAaTencTsOTO 3a AI|p)i(ABHUTE IIOMOUIII B O6naCTTa
Ha

ydynrre m o6ul [xoHoMnqecxn lrHrcpec (yO]II{).
B, Aa oAo6p{Ba ArroBe Ha csco6crBeHocr B rtrpaAeHme c

qpo€Kra ur{qraJrarlru 3a npe/qBapmemroTpeTnpaHe r, (oMrrocTr,rpase,
cErrlacEo cflopa3yMer{&eTo 3a [apTBBopcrBo.
3, O6uruxa Konpygutaua ce aHrDKxpa:

A.

Aa He ce npuc6eAnruBa r6M Apyro pet[oHa,rHo cAl,yxeHqe

r{rlal

reHue Ha [poeKra rl Hafi-Marrko 3a cpoK m 5
ro,quE cJreA or(oEsaTeJrHoro nnanlaHe Ha cpeacTBaTa 3a rrpoel(ra no
OITOC 2014-2020 r. no Hacrorrqara rpoqerypa.

3a cpora Ha

B

B, !.BrpaAeHara c6o cpelcrBa [o rpoqe,rypara rrH0pas.py*ry'pa
T.q. ABrc(UMO Il He.@rDKlMO XMyU(eCTBO, Aa 6AAe O6qI,IECl(a

B, Bcrxa xoHKperHa lHcraJrarlrur Aa e cEco6crBeEocr Ea acll.rxfi
o6rquHn, qnuTo oTlla,q6rln qe ce TpeTxpaT B Her;

4. O6[runar4 s .rm{m a,qMnrtl,lcrpalusl{,.l rpaHnq, ce HaMupar
IxrcrarraqMre e co6cr3egnx Ha cEnETcrBarrla nHopacrpyrcl$a 3a
cboTBfirraTa (oMlocTrrparqa rcrcTalraqr,fl Il rdHcTaJraqr, 3a
rpe,qBapmerHo Tpcr[paHe na 6u1os, omaalqr,
5. O6rqnHa KolpnBrqnqa ce axftDr(4pa Aa He np€xB5pm sa
ryerll nrqa co6crBeHocrra Ea r.BrpaAeHara cLc cpeAcrBa llo

t

qpoqe,rypaTa [HoPaqrpyrrr?a, B r.il. IB x,iMo nMyIrIeCrBO lrafi_
ManKo B npoAalD(eHlle Ha 5 roAtrHu oT oKoHqa&IIloTo ruarqaHe t{a
cp€AcrBara 3a fipoema no OnOC 2014-2020 r. IIo Bacroru.lara
rDorlerypa-

I
,

6, O6quxa Konprraq{qa cBBMecrHo
rBnbnrrrBar A,4EOn.

I
I

c

ApyruT€ o6lqr{Hn aa

7. CIIea r8ro'rBrHe Ea API1, rpeAcraBr]rEro My L o6caxraHe
Ha OC Ha PCyO (axo fipoerr6r reEepapa rDlrxoal) rpea]l
noaaBaHe Ha Aox)srerlrn:re 3a xarrArAaTcrBaHe 3aauDrcflenHo ce

t

onpeAejD co6crBeHoro yqacrrre Ea

6eHeolrrureHTa
(raH,qnra, TBaqara o6qnHa/BoAe[raaa o6qLIHa ldlrurrr EefiHur€
naprHLop[) I, }la'rtutrme 3a pa3np€aeneHliero llM.

I

I

8. flpn Heo6xoAnMogr or co6crBeHo )Aacrue o6rqnHam ce
arfaiiropa c (blHaHcoBo ) IacrLIe, paBHo La n ]roBmo x )Aacrue,
cbrnacHo ArnoBcre orlpeAeneH, B cnopa3yMeElEro 3a
[apTrrEopcTBo.

HacMlr@ pc@.B!.

. npBd d! p.muo

npo*acso ra 31.03,2017 rca., I1pomxd

!a O6C - I(otrp@q.,
L 2lll 1.03.2017 rcI. no rlqa Dw m AxeDnD
tr 0 r)@ -Btrlpxu @'t s.n

ll .rM,,3a",0.,rca "ryons"
o66x,!a!s, r. loEr.qmo c oo{LurusE
Fn c

l-_
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. КОПРИВЩИЦА
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Радка Скендерова - Председател на КЕУР

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по приоритетна ос 2 на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.
Уважаеми г-н Христов,
Уважаеми общински съветници,
На заседание на КЕУР, състояло са на 20.10.2017 г., се разгледаха предоставените материали от ОА.
След направени предложения от членове на комисията и разисквания се
прие следното становище: Комисията предлага да се вземе следното решение:
На основание чл. 21 , ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17,ал.1, т.6 и т.8 и
чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА и изискванията в условията за кандидатстване с
проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, ОбС реши:
1. Отменя свое Решение № 170 от 31.03.2017г.
2. Общински съвет на Община Копривщица:
- одобрява община Копривщица като член на РСУО да кандидатства по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС
2014-2020 г.), процедура № BG16M1OP002-2.006 „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ с едно общо проектно
предложение за РСУО за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково,
Пирдоп, Чавдар и Челопеч.

- Общински съвет Копривщица упълномощава Кмета на община Копривщица
да договаря условията в споразумението и да подпише споразумение с останалите общини от РСУО, което споразумение съответства на изискванията, разписани в Насоките за кандидатстване по „Втора комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, част „условия за кандидатстване“.
3. Общински съвет Копривщица упълномощава Кмета на община Копривщица
при одобрено за финансиране предложение :
А. да подпише АДБФП /административен договор за БФП /
Б. да договаря съвместно с другите общини участници по процедурата начина
на бъдещата експлоатация на изградената инфраструктура след приключване на
проекта, като се задължават да експлоатират активите, изградени по проекта,
при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на услугите от общ икономически интерес (УОИИ).
В. да одобрява дялове на съсобственост в изградените с проекта инсталации за
предварително третиране и компостиране, съгласно споразумението за партньорство.
4. Община Копривщица се ангажира :
А. да не се присъединява към друго регионално сдружение за срока на изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане
на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата процедура.
Б. изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и
недвижимо имущество, да бъде общинска собственост.
В. всяка конкретна инсталация да е съсобственост на всички общини, чиито отпадъци ще се третират в нея;
5. Общината, в чиито административни граници се намират инсталациите е
собственик на съпътстваща инфраструктура за съответната компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци.
6. Община Копривщица се ангажира да не прехвърля на трети лица собствеността на изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо имущество най-малко в продължение на 5 години от окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата процедура.
6. Община Копривщица съвместно с другите общини да изпълняват АДБФП.
7. След изготвяне на АРП, представянето му и обсъждане на ОС на РСУО (ако
проектът генерира приходи) преди подаване на документите за кандидатстване
задължително се определя собственото участие на бенефициента (кандидатст-

ващата община/водещата община и/или нейните партньори) и начините за разпределението им.
8. При необходимост от собствено участие общината се ангажира с финансово
участие, равно на дяловото и участие, съгласно дяловете определени в Споразумението за партньорство.
20.10.2017 г.
гр. Копривщица

Радка Скендерова
Председател на КЕУР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. КОПРИВЩИЦА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Радка Скендерова - Председател на КЕУР

ОТНОСНО: Дейността на кризисния щаб, във връзка с обявеното бедствено
положение
Уважаеми г-н Христов,
Уважаеми общински съветници,

На заседание на КЕУР, състояло са на 20.10.2017 г., се разгледаха предоставените материали от ОА.
След направени предложения от членове на комисията и разисквания се прие следното становище: Комисията реши при разглеждане на информацията от ОбС да има член на кризисния щаб, който да даде пълен доклад
или при невъзможност такъв да присъства да представен писмен такъв.

20.10.2017 г.
гр. Копривщица

Радка Скендерова
Председател на КЕУР
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PolPurecl

oElU4HA KOnPnBUIvluA
nPoToKon

or BaceAaHne Ha KPrsncltnf, ula6
Kpr3hcHl4R ,rra9, cQopmnpaH cbc 3anoeeA
Ha
PAN9162/21,09.2017 roAnHa Ha Kmera Ha o6ulrxa Konpra1qrqa 3a o6naseaxe

fluec 25.09.2017 roIlwna

6eAcreeHo nonoxeHhe ce cu6pa B cneAHhfl cbcraB:

npeAceAarenl I-eH.{o,[ofivea l-epAaHoe - Kuer na o6u{nna Konpreqilua;
LheHOBe: 1. rux.Toxr l-eoprree Maarxoe - 3auecrxrK KMeT Ha o6ulnxa
KonpNaulhqa;

2. Hrroaaft flofiuee Kaparooaoa

-

Cerperap Ha o6utrna

Konpheulhqa;

3. rnx.Oclaaxra Cap4yvt PoApmrec - firpexrop Ha Al'lpeKLlvte "TCY"
npm o6u.lNsa KonPneuNua;
4. KocraArn l-teeraxoa Kau6epoe - TexHhqecKh pbKOBOAhrerl Ha ,,8
r K" EOOfl - Co$ran - KnoH IlNPAon;
5. Kprrcruo KocraAltnoa Topomaxoa - nonNqeftcru hHcneKTop nph
l-lY - rp'KonphBl{t4qa;.
rnx.paurro AraHacos Maapy4uee - Haqannrr pcn63H
Kon pH gult4 qa

T.HrrconaFlerrcoalumoe_l-paxAarrhHHarpa4KonphBlqt4qa,
3aceAaurero Ha ula6a nporeqe npta cneAHara nocneAoBarenHocr:

1.
2.
3.

t4nQopuauhg Ha KMera 3a cpeqaTa npoBeAexa e o6nacrHa aAMvlHhcTpaqug

Ha

coQNficrao6nacr,oTHocHoKp14314cHaTachryaqrgcBoAonoAaBaHeToHa
nnrefina BoAa B rPaAa.
3anogxasaue c l-lporoKofla oT 25.09.2OL7 roAhHa h HanpaBeHrre KoHcraraq'll4
Kanraxr H
Ha KoM],lcl4flTa no orneA CbCTOrlHheTo Ha cTaprTe BoAol43TOL{HVtUA,
pe3epBoapr.
Bgeuaxe Ha peuleHhs 3a m3BbplIJBaHe Ha CneuJHh aeaprfinO-Bb3craHgBnren4t

pa6orr.

[1o nupaa roqKa AoKnaABa Kn,tera.
I1o eropa ror{Ka AoKnaABa nnx.Tonn l-eoprmee Manrnoa
flo rpera roqKa ce B3exa caeAHrre peueHhfl:

h3rOTBeHa KOnrqecreeHo-croftnocTHa cMeTKa
Bb3craHoBFBaHe Ha BoAoxBaulaxe ,,Ca.ylaA9"
3a
Aeilnocrr
pe3epBoapa.
Mpexa Ao

1. Aa 6uAe

Ha peMoHTHNre
n AoBexAau'lara

Orroaopxnr: nnx.Ocmanr CaP4Yt't
Po4pnrec - flrPerroP Ha A-rl ,,TCY"
2077 Ronpueulnua, yr."Flto6eH KapaBenoB"16

ren: +359 7L842t 19, @arc: +359 884 836 906
e- mail

: hlQ]Okoprivshtitsa-bq.com

web : www.koPrivshtitsa-bg.com

r3roTBeHa KOnhqecreeno-crofinocTHa cMeTKa 3a h3BlrpuJBaHe
peMoHTHape3epBoapahBKnpqBaHeToMyBl,BBoAonpeHocHaTaMpexaHa

Ha

2. Aa 6rAe
rpaAa'

orroaopnnr:
Po4prarec

3,

uxx'ocmaxn

- flrPercroP

cap4yra

Ha A-F ,,TCY"

pa6orn
Bugnaraxe h3BbprUBaHeTo Ha cnegHhTe aeaprftHO-Bb3CTaHOBhreIHH
Ha rope nocoqeHrre o6eKTr,

OrroeopnnK: feHqo flofivee l-ep4anoe
KMer xa o6urna KonPraulutua

/Hu*onait
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aepyANee/

roe Ahr'4oa

/

-

nPOTOKO',I

oT 3aceAaHne Ha Kp1{3nc]l]'ts

qa6

Ha
flrrec05.10.2017roAuaaKpl43t4cHh,uraq,cQoplar,rpaHc.l'c3anoBe/-l
o6ulrna Konpraulaua 3a o6ReseaHe
L.og.zoi7 ioarru ,u rr"i5' ,u
cbcraB:

pANe162/2

B cneAHt4'l
6eAcreeHo noroxeHhe ce cu6pa

fl peAce4aren

:

l-enqo fioilue a l-epAano,e- -.

.IIut

na o6uln na Konpr

Bulh qa

;

HneHoee:1,mgx.Toxnl-eoprreaMan[xog.3auecrnraKKMeTxao6t.t.lrxa
KonphBtql4qa;

2.Hr,rronailloilueaKaparuosoa_CerperapHao6tqnHa
iloaxoea - finpercrop
3. Bacnnra l4eaxoea CreQneroea -

KonprBu{r4qa;

;
,QCA" npr,t o6ulrana KonpilBtrll4qapogprarec
capgyra
4. raHx.ocnanr

- flNperrop

Ha A-n

Ha ArpeKLll4e

,,Icy"

npr o6ulrxa KonpreullXtruor*

r

K" EOOfl

-

TexHrqecKh pl'KoBoAhren Ha "13
useraHoe Kau6epoa CoQrn - KnoH [lnPAon;
PCIIE3H
6. nxx.Pautro AraHacoe Maepy4mea - HaqanH14x

KonphBu.ll4qa;

cbBer

-

7.t-lerupl-eoprreaBr'roe-O6uqvtrcKt4cbBerHnKnpnO6ulrncrm
Konpneul'uul.
Ha rpaa KonpHBulhua'
Hrrcona nerxoe flruoa - FpaxaaxnH

npr cneAHara nocfleAoBare'lHocr:
3aceAannero Ha rqa6a nporer{e
l.Kuera3ano3Hat{,leHoBeTeHaKpl43HcHl4gula6ct43BbpuenrreAeilcTBt4'{1.10
aeapufrxo-Bb3cTaHoBhTenHnTepa6oruAoHacToglqngMoMeHT,anMeHHo:

-l4sroraeHaeKo,ll4qecTBeno-croftnocTHacMeTKaHapeMoHTnnreAerHocrn
h AoBexAauara Mpexa Ao
"c}.v1nnA"
3a Bb3craHoBflBaHe -";;;;;u,rlur"

pe3epBoapan*on,u"ii,"Ho-croilnocrHacMeTKa3ah3BbpuBaHeHa
Ha o6t'qrHara'
peMoHr Ha pe3epBoupu' ytu"pAeH14

or

lMera

-l4snparenaenoKaHa,AoQrapr',ra3ah3n],,IHeHheHaAeilnocrnreno
*i!''"'"o Ne3B/zs'oB
'zoLT roAhHa c Qrapua "r-lprMa
[l'fJflT'T
n'
l4nxeuePn H r" OOfl" rP' Kt'Pgxan

2.Kpnarcnnnrr.la6ce3ano3Ha/xarneAxo/cromnpoMeThPaHhTerpu6vt.

3.TexunqeCr[RpbKoBoAhrenHa"BnK"',KrlOH[lrap4OnyBeAoMhrpusrcnrnula6'

qeaeapnftno-Bb3cTaHoB,i",,in'"pa6ornHaTpaceTooTpe3epBoapaAo
BoAonpeHocHaTaMpexaHarpa,AKonpuoulrqauleceh3nb,lHt4cTexHhKaH
t4 K" EOOA - CoSnn'
Marepnann ocmrypeHh or "B
2o7 7 Konpvluln

qa'

yn

ren: +359 ti6iil-ts,

ro6ex^Ka p,aaenoa"

1

6

+359 884 836 906
"'I
Qaxc:

e- ma i I : Lnls@kpi2!'vsbtrlsa:-b'g-cpl:
w eb : w ww' koorivslrti-tso:-0sdam

Orronopnur: TexnmqecKhn p'l'KoBoAnrea Ha "B
H K" EOOA , KnoH l-lrPaon - KocraArn
Llaeranoa Kall6ePoa

4.

Bse ce peueHue Aa 6rAar yBeAoMeHn BcNqKn co6craeHl'lLl14 Ha hMorr, npe3
Ha
Kot4To lrle 6rrAar r,r3BbpuBaHr h3KonHr pa6orr 3a npeMIHaBaHe
BOAOnpOBOAa.

5.

Orroaopxrr: Kmera Ha o6uluua KonpheqrLla

Bse ce peueHfie Ai] ce npeAnp[eMar Aeficrehfl 3a BbBexAaHe Ha BoAonpoBoAa
B eKcnnoaraLlH9.
Orroaopxrr: rnx.Ocuanr CapAyn Po4purec ,[raperroP Ha A-n ,,TCY" nPh o6ulnxa
KonPneqILla

6. O6ctAeno

6eue npeAnoxeHre 3a npeKparsBaHe

Ha 6eAcreeHoro noroxeHvle,

Koero ne 6eule nprero.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. КОПРИВЩИЦА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Радка Скендерова - Председател на КЕУР

ОТНОСНО: Готовността на общината за зимния сезон
Уважаеми г-н Христов,
Уважаеми общински съветници,

На заседание на КЕУР, състояло са на 20.10.2017 г., се разгледаха предоставените материали от ОА.
След направени предложения от членове на комисията и разисквания се прие следното становище: Комисията реши при разглеждане на информацията от ОбС да присъства служител от ОП или ОА.

20.10.2017 г.
гр. Копривщица

Радка Скендерова
Председател на КЕУР

