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ПРОТОКОЛ № 2 
 

 

 

за разглеждането и проверка за съответствие с изискванията на възложителя на 

документите в Плик № 2 и оценка на офертата, подадена от участника в процедура за 

възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Глава V от ЗОП (отм.) - чрез 

открита процедура, с предмет: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И 

ПОДДРЪЖКА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТИРАНЕ НА 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ „ТЕКЛЕН ДОЛ“ НА ГРАД 

СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с решение № 15 от 13.04.2016 г. на 

кмета на община Смолян, вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на 

обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00092-2016-0009. 

 

 

Днес, 18.07.2016 г., в 13:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповед № ОП-27/27.05.2016г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

Председател:  

Любомир Петров Равелов – директор на дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

Членове: 

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

Димитър Данчев Настанлиев - директор на дирекция „ФСДБ“ в община Смолян. 

Хамди Хилмиев Моллов – мл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

Зорка Петрова Тодорова – мл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян  

  

 На основание §18 от ПЗР към ЗОП (Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.) възлагането на 

настоящата обществена поръчка се приключва по досегашния ред, тъй като решението за 

откриване на процедурата е взето до влизането в сила на този закон. Приложими са 

процедурните правила на ЗОП (Обн. ДВ. бр. 28 от 06 Април 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 

79 от 13.10.2015 г., отм. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.). 

  

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 

10, изр. 2 и чл.37, ал.3, чл.69а, ал.2 и чл.71, ал.1 от ЗОП (отм.).  

 

 

1. Разглеждане на офертата на участника „ЕКО - ТИТАН ГРУП“ АД в частта на плик 

№ 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”: 
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1.1. Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника „ЕКО - ТИТАН ГРУП“ АД е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

 1.2. Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.14-15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.14-8.15 на раздел III „Указания за 

подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

 2. След като беше установена формалната допустимост на предложението на участника 

и съответствието на представените документи в Плик 1 и Плик 2 с изискванията на 

възложителя комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта на участника „ЕКО - 

ТИТАН ГРУП“ АД по показателя Техническо предложение за изпълнение (О2) съгласно 

утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна оценка на офертите: 

Резултатите от прилагането на изискванията за оценка по показателя Техническо 

предложение за изпълнение (О2) са закрепени таблично, както следва: 

ОЦЕНКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛ: 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (О2). 
 

 

50.00 точки  

 

Кратко описание на техническото предложение: 

Съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база действителното съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в приложение № 1 към 

настоящия протокол от работата на комисията. 

В предложения подход и програма за изпълнение на поръчката участникът е представил  

предвижданията си за организация и методология за изпълнение на поръчката – дейности, 

ресурси, дейности/мерки по отношение на управлението и контрола на качеството и на 

околната среда. Предложението отговаря на минималните изисквания на Възложителя и 

съдържа всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация. Последователно  

и подробно са описани дейностите посочени в указанията и техническата спецификация,  

всички описани дейности са напълно обусловени от и свързани с изпълнението на поръчката, 

като предвижданията за организация и изпълнение покриват всички аспекти на 

извършваните дейности, необходими за изпълнение предмета на поръчката. 

В офертата на участника за изпълнение на поръчката всяка дейност е декомпозирана на 

действия по изпълнението. Към всяка от предвидените за изпълнение задачи ( в рамките на 

всяка от дейностите) са посочени подробно всички дейности по изпълнението, в това число 

последователно и изчерпателно са описани основните видове дейности, неоходими за 

изпълнение на поръчката, описани са и са обосновани начинът на изпълнение, 

последователността им и взаимовръзките между тях. В съответствие с техническото  

задание подробно са описани технологията за извършване на основните видове работи, 

както следва: 1. Приемане на отпадъци по кодове, съгласно Комплексно разрешително КР/ № 

358-НО/2008 на Община Смолян за „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините 
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Смолян, Чепеларе и Баните“; Третиране на отпадъци по кодове, съгласно КР/ № 358-

НО/2008  - сепариране на смесени битови отпадъци, отделяне на рециклируеми отпадъчни 

материали (стъкло, метали, пластмаси, хартия и картон); производство на RDF-гориво от 

отпадъци; транспортиране на отпадъците от инсталацията за сепариране до клетка № 3; 

2. Приемане и шредиране на зелени отпадъци в Инсталацията за компостиране на „зелени“ 

отпадъци и  производство на компост в инсталацията за компостиране; депониране на 

отпадъци в клетка №3, при спазване на съответната технология от технически проект за 

изграждане на „Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО-Смолян“ и на 

условията по КР/ № 358-НО/2008; 3. Транспортиране и предаване на RDF-гориво от 

отпадъци до посочена от възложителя инсталация за изгаряне с оползотворяване на 

енергията; транспортиране на инфилтрата от шахта за инфилтрат, разположена в 

стопанския двор на депото, до съоръжението за пречистване на инфилтратни води; 4. 

Извършване на мониторинг, съобразно условията на КР/ № 358-НО/2008г. Предвидени са и са 

описани и съпътстващи задължения и дейности, свързани с изпълнението на поръчката, 

както следва: - Водене на отчетност и докладване съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за 

реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както 

и реда за водене на публични регистри; водене на отчетност за количествата на 

рециклируемите отпадъчни материали, образувани на площадката и предадени за 

рециклиране, както и за количествата на компоста; документиране и докладване съгласно 

КР/ № 358-НО/2008г.; Поддържане на сградите, конструкциите, инсталациите, 

съоръженията, елементите на техническата инфраструктура и мобилното 

експлоатационно оборудване по начин, който гарантира техническата им изправност, 

съобразно предвидения за тях режим на работа,  безопасното им функциониране, както и 

опазване на здравето и безопасността на работещите в тях; Заплащане на консумираната 

електроенергия, таксата за водоползване, горива и други консумативи и материали, 

обезпечаващи функционирането на инсталациите, както и дължимите данъци върху 

недвижимите имоти и такса „битови отпадъци“; Охрана на всички сгради, конструкции, 

инсталации, съоръжения, елементи на техническата инфраструктура и мобилно 

експлоатационно оборудване, включени в тях в т.ч. денонощно физическо наблюдение и 

постоянна телефонна връзка за известяване за евентуални пожари или други инциденти в 

района на депото; Изпълняване на други дейности и мерки, обезпечаващи нормалната 

експлоатация и поддръжка на обекта, подробно описани в Техническата спецификация. 

Налице е подробно описание на дейностите и технологията на тяхното изпълнение, която е 

описана отделно за всеки подобект/дейност, включен в предмета на настоящата поръчка, 

както следва: - организирана система за доставяне на отпадъци в РДТБО; инсталация за 

механизирано сепариране на отпадъците и производство на RDF- гориво от отпадъци; 

оползотворяване в инсталация за компостиране на зелени отпадъци и производство на 

компост; инфраструктура на площадката, преходни и анормални режими на работа. 

Посочени са задълженията на изпълнителя по неотложни аварийно – възстановителни 

работи при възникване на бедствия и аварии на територията на халето за сепариране и 

площадката за компостиране; осигуряване на заплати, застраховки, осигуровки, облекло и 

инструменти на работниците, наети от оператора, предвиждане и осигуряване на средства 

за разходи за здравословни и безопасни условия на труд и др..  Разписани са и процедури за 

контрол и отчитане изпълнението на дейностите по договора. 

В съответствие с технологичните изисквания към изпълнението на  предмета на поръчката 

са всички предложени методи за организация и контрол и технологии. При преглед на 

цялостния подход и организация за изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на 

изискванията на възложителя съгласно техническите спецификации и проекта на договор, 

комисията формира заключение, че предложението на участника е в съответствие с 

изискванията на възложителя, което дава разумно ниво на увереност за наличието на 

ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

В офертата на изпълнителя се съдържа представена организационна структура  с 

взаимовръзки и подчиненост на участника, която включва целия минимално изискуем 

изпълнителен състав съобразно спецификата на процеса на изпълнение. В табличен вид са 
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посочени оборудване и машини, които обезпечават функционирането на РДТБО извън 

експлоатационното оборудване, предоставено от възложителя, което обуславя техническа 

и ресурсна обезпеченост.  

В предложението си участникът е разписал задълженията и отговорностите на 

предвидения персонал за изпълнение на поръчката както следва: - управител; секретарка и 

счетоводство; оператори на Инсталация за сепариране и производство на RDF- гориво от 

отпадъци; оператор на Инсталация за компостиране на зелени отпадъци; Поддръжка 

/хидротехнически съоръжения, електро, машини/; сортиращи работници и шофьори. Така 

представеното разпределение на човешките ресурси включва целия минимално изискуем 

изпълнителен състав съобразно спецификата на процеса на изпълнението, и същата 

съответства на описаната организация и управление на процеса на изпълнение, като 

описаните задължения и отговорности на изпълнителския състав покриват изпълнението на 

всички дейности в обхвата на поръчката. 

Подробно е разписана предвижданата системата за управление на качеството, 

включително цели, изисквания към документацията, отговорност на ръководството, 

управление на ресурсите, създаване на продукта, производство и предоставяне на 

следпродажбени услуги, управление на средствата за измерване и наблюдение.  Представен е 

и анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено 

изпълнение на услугата, като са описани и мерки за тяхното управление. 

Участникът е подробно е разписал мерки за опазване на околната среда, включително: 

- План за прилагане на система за управление на околната среда, изпълнение на мерките 

за опазването на околната среда, организация и провеждане на мониторинг и 

използване на ресурси във връзка с експлоатацията на РДТБО. 

- Предлагани мерки, свързани с опазване използването на компонентите на околната 

среда (атмосферен въздух, води, почви, ландшафт и др.) и  контрол и управление на 

факторите на околната среда (отпадъци, шум и др.) 

- Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за 

екологични щети и/или причинени екологични щети. 

Предвидените мерки за управление и контрол на качеството на изпълнение на поръчката и 

опазване на компонентите на околната среда са относими и адекватни, като изцяло 

отчитат и са насочени към специфичния предмет на поръчката, което дава разумно ниво на 

увереност за постигане на положителни резултати от използваните мерки/дейности. 

Въз основа на горното, комисията установи, че За изготвените подход и програма за 

изпълнение на поръчката са налице следните 4 /четири/ обстоятелства: 

· Предложението отговаря на изискванията на възложителя за съдържание по отношение 

на предлаган подход и програма за изпълнение на поръчката, посочени в указанията и 

техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. 

· Всеобхватно (всяка дейност е декомпозирана на действия по изпълнението) е представен 

процесът на изпълнение на поръчката, като са описани всички дейности по изпълнение 

съобразно документацията за участие в настоящата поръчка и действащата 

нормативна уредба, описани са и са обосновани последователността им и 

взаимовръзките между тях, като предложението съдържа описание на цялостния 

процес на изпълнение. 

· Представена е организационната структура с взаимовръзки и подчиненост на участника, 

която включва целия минимално изискуем изпълнителен състав съобразно спецификата 

на процеса на изпълнението, и същата съответства на описаната организация и 

управление на процеса на изпълнение, като описаните задължения и отговорности на 

изпълнителския състав покриват изпълнението на всички дейности в обхвата на 

поръчката. 

· Описани са организацията и управлението на процеса на изпълнение, като са предложени 

ефективни и ефикасни дейности/мерки за: управление и контрол на качеството на 

изпълнение на поръчката; опазване на компонентите на околната среда (атмосферен 
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въздух, води, почви, ландшафт); и контрол и управление на факторите на околната среда 

(отпадъци, шум) при изпълнението на поръчката. 

Ето защо, участникът получава 50 точки по настоящия показател. 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и извършените анализи и констатации, 

комисията единодушно  

 

 

 

Р Е Ш И: 
 

 

 

I. Допуска участника „ЕКО - ТИТАН ГРУП“ АД до отваряне на Плик № 3 

„Предлагана цена“. 

 

II.  Ценовото предложение на допуснатия участник да бъде отворено на 21.07.2016 г. 

/двадесет и първи юли две хиляди и шестнадесета година/ от 11:00 часа в заседателна зала № 

343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. 

Смолян, бул. България № 12, за която дата и час участникът да бъде уведомени посредством 

съобщение в профила на купувача. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 18.07.2016 г. 

 

Членове: 

 

положен подпис 

………………… 

Л. Равелов 

 
положен подпис 

………………… 

инж. В. Караджова 

 
положен подпис 

………………… 

Д. Настанлиев 

 
положен подпис 

………………… 

Х. Моллов 

 
положен подпис 

………………… 

З. Тодорова 

 


