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ПРОТОКОЛ № 3 
 

за отваряне на пликa с предлагана цена, оценка и класиране на офертата, представена 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, 21.07.2016 г., в 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, 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. Мариана Александрова Цекова – зам. кмет на Община Смолян, встъпила в работата 

на комисията на мястото на  инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция 

„СИиОС“ в община Смолян, поради използването на годишен отпуск от последната. 

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

Инж. Цвятко Момчилов Каменов - гл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

встъпил в работата на комисията на мястото на  Хамди Хилмиев Моллов – мл. експерт в 

дирекция „СИиОС“ в община Смолян, поради използването на отпуск поради временна 

неработоспособност от последния. 

Инж. Диана Георгиева Калайджиева - гл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян,  

встъпила в работата на комисията на мястото на  Зорка Петрова Тодорова – мл. експерт в 

дирекция „СИиОС“ в община Смолян, поради използването на годишен отпуск от последната.  

  

 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.69а, ал.3 

и чл.71, ал.1 и 3 от ЗОП (отм.) за отваряне и разглеждане на плика с предлаганата цена, 

проверка за съответствие с изискванията на възложителя, оценка и класиране на офертата на 

допуснатия участник. 
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1. Комисията направи следните констатации: 

 

1.1. В изпълнение разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП (отм.) не по-късно от 2 /два/ 

работни дни преди датата на отваряне на ценовата оферта комисията е обявила чрез 

съобщение с изх. № ДЛ005609/18.07.2016г. в профила на купувача датата, часа и мястото на 

отварянето й и резултатите от разглеждането на офертата по отношение на формална 

допустимост, съответствие на представените документите в Плик 1 и Плик 2 с изискванията 

на възложителя и извършената оценка на допуснатата оферта по показателя Техническо 

предложение за изпълнение (О2) съгласно утвърдената от възложителя методика на 

определяне на комплексна оценка на офертите. 

 

1.2. При отварянето на ценовата оферта присъстваше Зарко Маринов – представител на 

вестник „Отзвук“, като представители на участника, други средства за масово осведомяване и 

на други лица не присъстваха. 

 

 2. Комисията пристъпи към отварянето на плик № 3 с предлагана цена на допуснатия 

участник „ЕКО - ТИТАН ГРУП“ АД, който се установи, че отговаря на изискванията за 

подбор. 

 

„ЕКО - ТИТАН ГРУП“ АД  
 

 

A. 

Съдържанието на плик № 3 - „Предлагана цена”, от офертата на участника е, 
както следва: 
Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3.  

 

Б. 
Оферта по същество: 
Единични цени по видове дейности в обхвата на поръчката: 
· Цена за приемане на отпадъци по кодове, съгласно Комплексно разрешително КР/ 

№ 358-НО/2008 на Община Смолян за „Регионално депо за неопасни отпадъци на 

общините 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: 19.90 лева/тон без ДДС. 
· Цена за 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: 15.80 лева/тон без ДДС. 
· Цена за 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: 0.15 

лева/тон/километър без ДДС. 
· Цена за извършване на мониторинг съобразно условията на КР/ № 358-НО/2008г.: 

19 860.00 лева без ДДС. 
 

В. 
Допустимост: 
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик № 3 

„Предлагана цена“ съгласно т.16 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т.8.16 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.  

Ценовото предложение на участника в процедурата е валидно и съобразено с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 
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 3. След като беше определено съответствието на представената оферта с изискванията 

на възложителя комисията пристъпи към оценка по показателя Цена за изпълнение на 
поръчката (О1), включващ подпоказателите Цена за приемане на отпадъци по кодове 

съгласно комплексното разрешително; третиране на отпадъци по кодове съгласно 

комплексното разрешително - 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 (О1.1), Цена за 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 техническия проект и на условията по 

комплексното разрешително (О1.2), Цена за 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 (О1.3) и 

Цена за извършване на мониторинг съобразно условията на комплексното разрешително 

(О1.4), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна оценка 

на офертите. 

 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ: 
ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О1) 

 

 

 

Получен 
брой 

точки 

Оценка по подпоказател 

Цена за приемане на отпадъци по кодове съгласно комплексното 

разрешително; третиране на отпадъци по кодове съгласно комплексното 

разрешително - 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  

(О1.1) 

30 

Оценка по подпоказател 

Цена за 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 техническия проект и на условията 

по комплексното разрешително  

(О1.2), 

8 

Оценка по подпоказател 

Цена за 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  

(О1.3) 

8 

Оценка по подпоказател 

Цена за извършване на мониторинг съобразно условията на комплексното 

разрешително  

(О1.4) 

4 

Мотиви: Посочената оценки по всеки подпоказател е получена като резултат от 

прилагането на формулата за оценка по показателя и предложение на единствения 

оценяван участник, описано в настоящия протокол. 
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Не е налице особено мнение на членове от комисията. 
Въз основа на подадената оферта и извършените анализи и констатации, комисията 
единодушно  

Р Е Ш И: 
 

I. Класира участниците, както следва: 

Първо място: „ЕКО - ТИТАН ГРУП“ АД, с получена максимална обща комплeксна 

оценка КО = 100 точки. 

 

 2. Предлага на възложителя за изпълнител класирания на първо място участник - „ЕКО 
- ТИТАН ГРУП“ АД, като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени 

условия, обективирани от класирания на първо място участник в предложението му: 

Единични цени по видове дейности в обхвата на поръчката: 
v Цена за приемане на отпадъци по кодове, съгласно Комплексно разрешително КР/ № 358-

НО/2008 на Община Смолян за „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините 

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: 

19.90 лева/тон без ДДС. 
v Цена за 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: 15.80 лева/тон без ДДС. 
v Цена за 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: 0.15 лева/тон/километър без ДДС. 
v Цена за извършване на мониторинг съобразно условията на КР/ № 358-НО/2008г.: 

19 860.00 лева без ДДС. 
 

Настоящият протокол е технически съставен на 07.09.2016 г. 

 

Членове: 

 

положен подпис 

………………… 

Л. Равелов 

 
положен подпис 

………………… 

инж. М. Цекова 

 
положен подпис 

………………… 

Д. Настанлиев 

 
положен подпис 

………………… 

Цв. Каменов 

 
положен подпис 

………………… 

Д. Калайджиева 

 

 

Дата на приемане на протоколите от възложителя: 07.09.2016г. 

 

Час на приемане на протоколите от възложителя: 09:00  

 
положен подпис и печат 

Приемане от възложителя на протоколите  .............................................  

от работата на комисията: НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 

 

 


