
   

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

От състоялата се на 10.07.2020г. в Община Перник, работна среща на общото 

събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Перник“. 

 

 

На срещата присъстваха: 

 

 

1. Станислав Владимиров – Кмет на Община Перник; 

2. Иван Бъчваров  – Зам. кмет на Община Брезник, упълномощен с пълномощно с 

изх.№17/09.07.2020г.; 

 

3. Пламен Алексиев –Кмет на Община Радомир; 

 

4. Димитър Сотиров – Кмет на Община Земен; 

 

5. Цветислава Цветкова – Кмет на Община Трън, 

 

както и: 

 

6. инж. Мирослав Стоицев – Заместник кмет на Община Перник;  

7. Никола Николов – ИД Началник отдел „Инвестиции, екология и озеленяване“ при 

Община Перник; 

8. Марина Максимова – мл. експерт в отдел „Инвестиции, екология и озеленяване” 

при Община Перник; 

9. Детелина Виденова – мл. експерт „Екология“ при Община Брезник. 

 

 

Срещата беше открита от председателя – г-н Владимиров, който предложи на членовете 

следния дневен ред: 

 

 

1. Обсъждане на процедура по избор на оператор на РДНО – Перник. 

 

2. Други. 

 

Предложеният дневен ред беше приет с пълно мнозинство: 

   

   За                         - 5 гласа 

   Против  - няма 

   Въздържал се            - няма 
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Г-н Владимиров уведоми членовете за предстоящото изтичане на срока на Договор 

№119/31.07.2015г., сключен между община Перник и ДЗЗД „Регионално депо – Перник 

2015“, с предмет „Експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на 

отпадъците в регион Перник за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и 

Трън, включваща Клетка №1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация  за предварително 

сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране“.  

Г-н Алексиев попита кога изтича Договора. 

Г-жа Максимова уточни, че срокът на Договора следва да изтече на 15.01.2021г., тъй 

като в него е указано, че същия е шестдесет месеца и започва да тече от датата  на 

предоставяне на достъп до обекта на изпълнителя, удостоверено с подписване на 

приематено – предавателен протокол на 15.01.2016г. 

Г-н Владимиров подложи на коментар срокът на предстоящия договор и предложи 

отново да бъде сключен за пет години, тъй като след съгласуване с юристконсулт е 

установен като удачен.  

Г-н Алексиев отбележи, че община Перник има опит с миналия договор и би 

следвало да е запозната с позитивите и негативите. 

Г-н Сотиров се съгласи с г-н Алексиев. 

Г-н Алексиев отбележи нуждата за събиране на общото събрание за коментар на 

Техническа спецификация към договора, с оглед на проблемите с оборудването за 

компостиране и линията за сепарация и достигане на нужните цели за оползотворим 

отпадък и оптимизиране на разтоварването на отпадъците в Регионалното депо. 

Г-н Сотиров добави към проблемите и оскъпяването за превоз на отпадъците с оглед 

на разстоянието и необходимостта от залагане на задължение към оператора за постигане 

на целите, вменени в Закона за управление на отпадъците, което би намалило общата цена 

за управление на отпадъците. 

Г-н Алексиев маркира важността на сключването на новия договор в срок, имайки 

предвид възможността от възникване на трудности при преотдаването на обекта и 

евентуално продължаване срока на настоящия Договор. 

По повод избора на оператор за експлоатация и стопанисване на РДНО – Перник 

членовете се обединиха в мнението, че е най-добре да се проведе процедура по Закона за 

обществените поръчки, с която да се избере възможно най - оптималния изпълнител, тъй 

като спецификата на дейностите, извършвани в регионалното депо го налагат. 

Г-н Алексиев допълни, че новият изпълнител трябва да се съобрази с указаните в 

Закона за управление на отпадъците цели, което от своя страна ще доведе до намаляване 

размера на отчисленията, дължими за депониране на отпадъци, и при сключване на 

договор да се вмени това задължение. За тази цел е необходимо и да се избегнат 

проблемите, които са възпрепятствали сегашния изпълнител да достига тези цели, 

изразени предимно в технически неизправности и аварии в оборудването, а това може да 

се избегне, като се организира предаването на обекта да се случи като всички съоръжения 

бъдат приведени в безупречен вид. 

С това обсъждането приключи и членовете преминаха към гласуване за стартиране 

процедура по ЗОП за избор на оператор на Регионално депо за неопасни отпадъци – 

„Тева“, което протече както следва:  

 

   За                         - 5 гласа 

   Против  - няма 

   Въздържал се            - няма 

 

Така Регионалното сдружение взе Решение да се стартира процедура по ЗОП за 

избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление 

на отпадъците в регион Перник за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир 

и Трън. 



Премина се към обсъждане на точка 2 /две/ от дневния ред. 

 

Г-н Алексиев и г-жа Цветкова отправиха запитване има ли проектна готовност 

община Перник за изграждане на Клетка 2 в Регионалното депо. 

Г-н Владимиров отговори, че към момента предстои сключване на договор с 

проектант за актуализиране на проекта за изграждане на Регионалната система за 

управление на отпадъците. Г-н Владимиров допълни, че след актуализацията ще се 

пристъпи към изграждане на Клетката в най-кратък, възможен срок. 

Г-н Алексиев обърна внимание на запръстяването на депонираните отпадъци, като 

отбележи, че би било добре да се запръстява само с получен компост и при необходимост 

минимално количество земна маса. 

Г-н Алексиев и г-жа Цветкова изразиха притеснение относно възможността Клетка 

№1 да се запълни преди изграждането на Клетка №2. 

В отговор г-н Владимиров обясни, че е получил уверение от Оператора, че 

капацитетът на Клетка №1 ще бъде достатъчен за приемане на отпадъците до първия 

триместър на следващата година. От друга страна фирмата – проектант има готовност да 

започне работа веднага след подписване на договора за актуализиране на проекта. 

 

С това дневният ред бе изчерпан и г-н Владимиров закри срещата. 

 

 

Присъствали членове: 

 

 

1. Станислав Владимиров – Кмет на Община Перник 

 

 

2. Иван Бъчваров  – Зам. кмет на Община Брезник,  

упълномощен с пълномощно с изх.№17/09.07.2020г. 

3. Пламен Алексиев – Кмет на Община Радомир 

4. Димитър Сотиров – Кмет на Община Земен 

5. Цветислава Цветкова – Кмет на Община Трън  


