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ПРОТОКОЛ № 4 
 

 

за разглеждане и проверка за съответствие с изискванията на възложителя на 

техническите предложения от офертите на участниците в процедура по възлагане на 

обществена поръчка за „УСЛУГА“ по реда на Част II от ЗОП- чрез открита процедура, 

с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ, ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ  И РЕМОНТНО-

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ НА ОБЩИНСКА 

УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН, ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2018/2019 ГОДИНА, 2019/2020 ГОДИНА И 

2020/2021 ГОДИНА“, разделена на 20 (двадесет) обособени позиции, която обществена 

поръчка е открита с решение на възложителя № 18 от дата 09.08.2018 г., вписано 

заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при 

Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-

0010 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и 

документация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2402     

 

Днес, 29.11.2018 г., в 12:30 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-32 от 21.09.2018 г. на кмета на община Смолян се събра 

комисия в следния състав: 

Председател:  

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

Смолян; 

Членове: 

Станка Василева Делирадева - старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община 

Смолян; 

Златко Славчев Карaмучев - юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян; 

Розета Зефирова Буйкова - главен специалист в дирекция „СИиОС“ в община 

Смолян; 

Атанас Иванов Малаков - главен специалист в отдел „СООСВ“ в дирекция 

„СИиОС“ в община Смолян. 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно 

чл.103, ал.3 и 5, чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.1 и ал.2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

1. Комисията пристъпи по обособени позиции към разглеждане техническите 

предложения на участниците, за които беше установено, че отговарят на изискванията за 

лично състояние и на критериите за подбор: 

 На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери дали техническите 

предложения на участниците са подготвени и представени в съответствие с изискванията 

ЗОП, документацията за участие в процедурата и техническата спецификация. 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/
https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2402
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1.1.  

Обособена позиция № 1: 

Район: с.Стойките и съставните махали - с обща дължина ОПМ – 5,5 км, 

в т.ч. за зимно поддържане 5,5 км ОПМ + 9,0 вътрешна улична мрежа. 

 

1.1.1  

„ПЪТСТРОЙ 2014” ООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.2.  

Обособена позиция № 2: 

Район: с.Широка лъка, с.Върбово, с.Кукувица и съставните махали – с обща 

дължина ОПМ – 31,9 км, в т.ч. за зимно поддържане 9,2 км ОПМ + 0,7 км 

вътрешна улична мрежа. 

 

1.2.1  

„МЕГА ТРАНС СТРОЙ“ ЕООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 
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Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.3.  

Обособена позиция № 3: 

Район: с.Гела, с.Солища, с.Стикъл и съставните махали – с обща дължина ОПМ 

– 27,0 км, в т.ч. за зимно поддържане 19,3 км ОПМ, няма вътрешна улична 

мрежа. 

 

1.3.1  

„ИНФРАСТРОЙГРУП” ЕООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.4.  

Обособена позиция № 4: 
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Район: с.Петково, с.Белев дол и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 17,2 

км, в т.ч. за зимно поддържане 17,2 км ОПМ + 4,5 км вътрешна улична мрежа. 

 

1.4.1  

„КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.5.  

Обособена позиция № 5: 

Район: с.Река, с.Катраница – с обща дължина ОПМ - 23,0 км в т.ч. за зимно 

поддържане 18,0 км ОПМ + 4,2 км вътрешна улична мрежа. 

 

1.5.1  

„БУЛВЕС 2009“ ЕООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 
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на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.6.  

Обособена позиция № 6: 

Район: с.Ровино, с.Селище, с.Требище, с.Търън и съставните махали - с обща 

дължина ОПМ – 22,9 км, в т.ч. за зимно поддържане – 14,2 км ОПМ + 9,55 км 

вътрешна улична мрежа. 

1.6.1  

„АЛЕКС К3112” ЕООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.7. Обособена позиция № 7: 

Район: с.Тикале, с.Градът, с.Лъка и с.Остри пазлак - с обща дължина ОПМ – 

16,5 км, в т.ч. за зимно поддържане – 16,5 км ОПМ + 1,9 км вътрешна улична 

мрежа. 

1.7.1  

„ДАН СТРОЙ 19” ЕООД 
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 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.8. Обособена позиция № 8: 

Район: с.Мугла и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 39,6 км, в т.ч. за 

зимно поддържане 28,5 км ОПМ + 1,0 км вътрешна улична мрежа. 

1.8.1  

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 
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Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.9. Обособена позиция № 9: 

Район: с.Турян, с.Пещера – с обща дължина ОПМ - 17,3 км, в т.ч. за зимно 

поддържане – 15,4 км ОПМ + 1,2 км вътрешна улична мрежа. 

1.9.1  

„БУЛПАЛЕТ“ ЕООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.10. Обособена позиция № 10: 

Район: с.Кутела, с.Виево, с.Славейно, местност “Хайдушки поляни” и 

съставните махали – с обща дължина ОПМ - 38,2 км, в т.ч. за зимно 

поддържане-32,0 км ОПМ + 12,6 км вътрешна улична мрежа. 

 

1.10.1  

„МАРС-МВ” АД 

  

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 
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Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.11. Обособена позиция № 11: 

Район: с.Люлка, с.Сивино, мах.Сърнено - с обща дължина ОПМ – 14,4 км, в т.ч. 

за зимно поддържане – 9,3 км ОПМ + 1,8 км вътрешна улична мрежа. 

 

1.11.1  

„АСЕН МЛАДЕНЧЕВ – 2002” ЕООД 

  

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.12. Обособена позиция № 12: 

Район: с.Смилян, с.Липец, с.Букаците, с.Чеплят, с.Горово - с обща дължина 

ОПМ – 21,7 км, в т.ч. за зимно поддържане – 18,5 км ОПМ + 13,9 км вътрешна 

улична мрежа. 
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1.12.1  

„АЛВИТО” ЕООД 

  

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.13. Обособена позиция № 13: 

Район: с.Могилица, с.Черешево, с.Кремене, с.Киселчово, с.Буката и съставни 

махали- с обща дължина ОПМ – 36,8 км, в т.ч. за зимно поддържане 25,9 ОПМ + 

3,5 км вътрешна улична мрежа. 

1.13.1  

„АРДАС” ЕООД 

  

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 
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на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.14. Обособена позиция № 14: 

Район: с.Бориково, с.Черешките, с.Арда, с.Горна Арда и съставни махали- с 

обща дължина ОПМ – 36,7 км, в т.ч. за зимно поддържане - 19,9 км ОПМ + 2,7 

км вътрешна улична мрежа. 

1.14.1  

ЕТ „АРДАС - ХАРИ ТЮТЮНАРОВ“ 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.15. Обособена позиция № 15: 

Район: с.Вълчан, с.Змиево - с обща дължина ОПМ – 12,3 км, в т.ч. за зимно 

поддържане - 6,2 км ОПМ + 1,1 км вътрешна улична мрежа. 

1.15.1  

ЕТ „МОМЧИЛ ЮНАК - ТОДОР ДЕЛИЯНЧЕВ“ 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 
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 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.16. Обособена позиция № 16: 

Район: с.Левочево, Райковски ливади, с.Хасовица, с.Писаница - с обща дължина 

ОПМ – 28,7 км, в т.ч. за зимно поддържане - 16,2 ОПМ + 0,8 км вътрешна 

улична мрежа. 

1.16.1  

„МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.17. Обособена позиция № 17: 
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Район: с.Полковник Серафимово, с.Фатово, с.Габрица, с.Чокамово и съставните 

махали – с обща дължина на ОПМ - 14,4 км, в т.ч. за зимно поддържане - 12,7 км 

ОПМ + 6,3 км вътрешна улична мрежа. 

1.17.1  

„БОР 88“ ЕООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.18. Обособена позиция № 18: 

Район: Смолянски езера - с обща дължина – 2,5 км, в т.ч. зимно поддържане - 2,5 

км ОПМ + 2,8 км вътрешна улична мрежа. 

1.18.1  

„ТОМ АУТО – АСИСТЕНС“ ЕООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 
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обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.19. Обособена позиция № 19: 

Район: с.Влахово, с.Кокорово, с.Стража и с Орешец - с обща дължина ОПМ – 

17,6 км, в т.ч. за зимно поддържане - 17,6 км ОПМ + 0,2 км вътрешна улична 

мрежа. 

1.19.1  

„АРТСТРОЙ“ ООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

1.20. Обособена позиция № 20: 

Район: к.к.Пампорово - с обща дължина ОПМ – 5,5 км, в т.ч. зимно поддържане 

- 1,6 км ОПМ + 2,65 км вътрешна улична мрежа. 

1.20.1  

„КОРПУС-2004“ ООД 

 

 Съдържание на техническото предложение от офертата на участника: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 



                                                     

14 

съгласно Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5. 

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа 

всички изискуеми документи съгласно т.6.5 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма.  

Гореизложените обстоятелства, обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до 

отваряне на ценовото предложение. 

 

2. При разглеждането на техническите оферти не се установи необходимост от искане на 

разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и извършените констатации, комисията 

единодушно  
Р Е Ш И : 

 

I. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП допуска по обособени позиции следните 

участници до отваряне на ценовите им предложения. 

1. Обособена позиция № 1:Район: с.Стойките и съставните махали - с обща 

дължина ОПМ – 5,5 км, в т.ч. за зимно поддържане 5,5 км ОПМ + 9,0 

вътрешна улична мрежа. 

- „ПЪТСТРОЙ 2014” ООД 

 

2. Обособена позиция № 2:Район: с.Широка лъка, с.Върбово, с.Кукувица и 

съставните махали – с обща дължина ОПМ – 31,9 км, в т.ч. за зимно 

поддържане 9,2 км ОПМ + 0,7 км вътрешна улична мрежа. 

- „МЕГА ТРАНС СТРОЙ“ ЕООД 

 

3. Обособена позиция № 3: Район: с.Гела, с.Солища, с.Стикъл и съставните 

махали – с обща дължина ОПМ – 27,0 км, в т.ч. за зимно поддържане 19,3 км 

ОПМ, няма вътрешна улична мрежа. 

- „ИНФРАСТРОЙГРУП” ЕООД 

 

4. Обособена позиция № 4: Район: с.Петково, с.Белев дол и съставните махали - 

с обща дължина ОПМ - 17,2 км, в т.ч. за зимно поддържане 17,2 км ОПМ + 4,5 

км вътрешна улична мрежа. 

- „КЛИЙН – СТРОЙ“ ЕООД 
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5. Обособена позиция № 5: Район: с.Река, с.Катраница – с обща дължина ОПМ - 

23,0 км в т.ч. за зимно поддържане 18,0 км ОПМ + 4,2 км вътрешна улична 

мрежа. 

- „БУЛВЕС 2009“ ЕООД 

 

6. Обособена позиция № 6: Район: с.Ровино, с.Селище, с.Требище, с.Търън и 

съставните махали - с обща дължина ОПМ – 22,9 км, в т.ч. за зимно 

поддържане – 14,2 км ОПМ + 9,55 км вътрешна улична мрежа. 

- „АЛЕКС К3112” ЕООД 

 

7. Обособена позиция № 7: Район: с.Тикале, с.Градът, с.Лъка и с.Остри пазлак - 

с обща дължина ОПМ – 16,5 км, в т.ч. за зимно поддържане – 16,5 км ОПМ + 

1,9 км вътрешна улична мрежа. 

- „ДАН СТРОЙ 19” ЕООД 

 

8. Обособена позиция № 8: Район: с.Мугла и съставните махали – с обща 

дължина ОПМ - 39,6 км, в т.ч. за зимно поддържане 28,5 км ОПМ + 1,0 км 

вътрешна улична мрежа. 

- „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД 

 

9. Обособена позиция № 9: Район: с.Турян, с.Пещера – с обща дължина ОПМ - 

17,3 км, в т.ч. за зимно поддържане – 15,4 км ОПМ + 1,2 км вътрешна улична 

мрежа. 

- „БУЛПАЛЕТ“ ЕООД 

 

10. Обособена позиция № 10: Район: с.Кутела, с.Виево, с.Славейно, местност 

“Хайдушки поляни” и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 38,2 км, в 

т.ч. за зимно поддържане-32,0 км ОПМ + 12,6 км вътрешна улична мрежа. 

- „МАРС-МВ” АД 

 

11. Обособена позиция № 11: Район: с.Люлка, с.Сивино, мах.Сърнено - с обща 

дължина ОПМ – 14,4 км, в т.ч. за зимно поддържане – 9,3 км ОПМ + 1,8 км 

вътрешна улична мрежа. 

- „АСЕН МЛАДЕНЧЕВ – 2002” ЕООД 

 

12. Обособена позиция № 12: Район: с.Смилян, с.Липец, с.Букаците, с.Чеплят, 

с.Горово - с обща дължина ОПМ – 21,7 км, в т.ч. за зимно поддържане – 18,5 

км ОПМ + 13,9 км вътрешна улична мрежа. 

- „АЛВИТО” ЕООД 

 

13. Обособена позиция № 13: Район: с.Могилица, с.Черешево, с.Кремене, 

с.Киселчово, с.Буката и съставни махали- с обща дължина ОПМ – 36,8 км, в 

т.ч. за зимно поддържане 25,9 ОПМ + 3,5 км вътрешна улична мрежа. 

- „АРДАС” ЕООД 

 

14. Обособена позиция № 14: Район: с.Бориково, с.Черешките, с.Арда, с.Горна 

Арда и съставни махали- с обща дължина ОПМ – 36,7 км, в т.ч. за зимно 

поддържане - 19,9 км ОПМ + 2,7 км вътрешна улична мрежа. 

- ЕТ „АРДАС - ХАРИ ТЮТЮНАРОВ“ 

 

15. Обособена позиция № 15: Район: с.Вълчан, с.Змиево - с обща дължина ОПМ – 

12,3 км, в т.ч. за зимно поддържане - 6,2 км ОПМ + 1,1 км вътрешна улична 

мрежа. 
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- ЕТ „МОМЧИЛ ЮНАК - ТОДОР ДЕЛИЯНЧЕВ“ 

 

16. Обособена позиция № 16: Район: с.Левочево, Райковски ливади, с.Хасовица, 

с.Писаница - с обща дължина ОПМ – 28,7 км, в т.ч. за зимно поддържане - 16,2 

ОПМ + 0,8 км вътрешна улична мрежа. 

- „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД 

 

17. Обособена позиция № 17: Район: с.Полковник Серафимово, с.Фатово, 

с.Габрица, с.Чокамово и съставните махали – с обща дължина на ОПМ - 14,4 

км, в т.ч. за зимно поддържане - 12,7 км ОПМ + 6,3 км вътрешна улична 

мрежа. 

- „БОР 88“ ЕООД 

 

18. Обособена позиция № 18: Район: Смолянски езера - с обща дължина – 2,5 км, 

в т.ч. зимно поддържане - 2,5 км ОПМ + 2,8 км вътрешна улична мрежа. 

- „ТОМ АУТО – АСИСТЕНС“ ЕООД 

 

19. Обособена позиция № 19: Район: с.Влахово, с.Кокорово, с.Стража и с Орешец 

- с обща дължина ОПМ – 17,6 км, в т.ч. за зимно поддържане - 17,6 км ОПМ + 

0,2 км вътрешна улична мрежа. 

- „АРТСТРОЙ“ ООД 

 

20. Обособена позиция № 20: Район: к.к.Пампорово - с обща дължина ОПМ – 5,5 

км, в т.ч. зимно поддържане - 1,6 км ОПМ + 2,65 км вътрешна улична мрежа. 

- „КОРПУС-2004“ ООД 

 

II. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 

04.12.2018г. от 08:30 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 участниците да бъдат уведомени своевременно посредством съобщение в 

профила на купувача, съдържащо датата, часа и мястото на отварянето 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 29.11.2018 г. 

 

Комисия в състав: 

 

Председател 

и член: 

 

инж. Васка Караджова /подпис/* 

 

 

 

Членове 

 

Станка Делирадева /подпис/* 

 

 

Златко Карaмучев /подпис/* 

 

Розета Буйкова /подпис/* 

 

 

Атанас Малаков /подпис/* 

 
 
 

 

* Забележка: Налице са положени от членовете на комисията подписи, заличени на 

основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и  чл. 23 от Закона за защита на личните 

дан 


