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ПРОТОКОЛ  
по чл.67, ал.2 от ППЗОП 

 

за резултатите от преговори, проведени с „ЕКО - ТИТАН ГРУП“ АД  на 20.12.2019 г., в 

15:00 часа, в зала 343 на третия етаж на административната сграда на община Смолян, 

находяща се в гр. Смолян на бул. България № 12, в изпълнение на Заповед № ОП-42 от 

20.12.2019 г. на кмета на община Смолян, по процедура за възлагане на обществена поръчка 

по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените поръчки – чрез процедура на 

договаряне без предварително обявление, с предмет: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, 

СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, която обществена поръчка е 

открита с решение на кмета на община Смолян № 20 от 19.12.2019 г., вписано в Регистъра 

на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00092-2019-0012 и публикувано заедно с одобрените с него покана за 

участие и документация на интернет сайта на община Смолян – профил на купувача: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2933      

 

 

І. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИ: 

 

Комисия в състав: 

 Председател:  

Павлин Колев – правоспособен юрист. 

Членове: 

ннж. Хамди Моллов – главен експерт в дирекция „СИ и ОС“ в община Смолян. 

Златко Карамучев – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.79, ал.7 от 

ЗОП и чл.67 от ППЗОП. 

 

ІІ. КОМИСИЯТА НАПРАВИ СЛЕДНИТЕ КОНСТАТАЦИИ: 

 

 1. Получената първоначална оферта се предаде на председателя на комисията, за което се 

състави протокол, съдържащ данни за: подател; регистрационен номер, дата и час на получаване; 

предмет на поръчката, за която е подадена офертата; причините за връщане, когато е приложимо. 

Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. 

 

 2. Комисията започна работа след получаване на представената оферта и протокола по 

предходния пункт. 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2933
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 3. На база на съставения протокол по т.1, съдържащ списък на участниците в процедурата, 

и представената оферта всеки от членовете на комисията представи декларация по чл.103, ал.2 от 

ЗОП.  

 

4. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получената оферта 

следните констатации: 
 

4.1. Регистрирани предложения – 1 /словом: една/ оферта, както следва: 
 

 

Наименование на участника 

Регистрационен номер,  

дата и час на 

получаване на офертата 

 

„ЕКО - ТИТАН ГРУП“ АД 

(ЕИК: 200145389) 

адрес: гр. Смолян 4700, ул. П. Р. Славейков № 2А; 

електронна поща: firmi@dir.bg  

 

 
 

вх. № ДЛ011649_001 от 

20.12.2019 година, 

14:50 часа 

 

4.2. Подадената оферта е постъпила в определения от възложителя срок съобразно 

изискванията на поканата за участие. 

 

5. При отварянето на офертата присъстваше Величко Христов Минев - изпълнителен 

директор на „ЕКО - ТИТАН ГРУП“ АД. Обстоятелствата във връзка с присъстващото лице 

бяха удостоверени в Списък на участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, присъстващи при отварянето на офертите.  

 

6. След като установи легитимацията на представителя на участника и редовността на 

постъпването на офертата комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, 

съдържащи се в предложението на участника. Комисията установи наличието на отделен 

запечатан плик, съдържащ офертата. За офертата се изпълниха следните действия: председателят 

на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести съдържанието на офертата, 

като беше установено наличието на следните документи: Опис на представените документи; 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на 

чл.67 от ЗОП и условията на възложителя; Договори за наем на техника; Техническо 

предложение, съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническото задание и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, и 

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 № 3; Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. Техническото и 

ценовото предложения бяха подписани от членовете на комисията. 

 

7. Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащите се в офертата на 

участника: 
 

 

„ЕКО - ТИТАН ГРУП“ АД  
 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи (на хартиен 

mailto:firmi@dir.bg
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носител), Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ (в електронен вид, 

цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие 

в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание), 

представен от участника и предвидени за изпълнение на поръчката трети лица, на чиито 

капацитет участникът се позовава за постигане на съответствие с критериите за подбор – „ЕКО 

ТРАДЕКС ГРУП“ АД с ЕИК: 126729838 и „ГЛОБЪЛ КЛИНЪР“ ООД с ЕИК: 202758921, и 

договори за наем на техника, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) e 

удостоверил:  

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в т.1 и 

2 от Раздел IV Б от поканата за участие в процедурата, като изрично е декларирал в 

съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, 

ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП;  

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за него не са 

налице обстоятелствата за отстраняване по т.1 и 2 от Раздел IV В от поканата за участие в 

процедурата, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални 

основания за изключване, които са посочени в поканата за участие в обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в т.3 от Раздел IV Г от поканата за 

участие в процедурата, а именно доказал е (включително чрез позоваване с оглед постигане 

на съответствие с критериите за подбор за част от изискуемото техническо оборудване 

на капацитета на трети лица – „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД с ЕИК: 126729838 и „ГЛОБЪЛ 

КЛИНЪР“ ООД с ЕИК: 202758921), че разполага с инструменти, съоръжения и техническо 

оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, в минимален изискуем обем, както 

следва: Специализирани сметоизвозни автомобили с вариопреса или с ротопреса за 

обслужване на съдове тип „Бобър” и кофи или еквивалент – 5 бр.; Водоноска - 1 бр.; 

Самосвал или товарен автомобил за отпадъците от почистването - 1 бр.; и Съдове за битови 

отпадъци, включващи минимум: съдове тип „Бобър“ или еквивалентни с обем минимум 

1100 л - 1600 броя; съдове тип кофа с обем минимум 240 л – 700 броя; и съдове за пепел – 

100 броя - в Част ІV, раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на 

договора в съответствие с изискванията на възложителя; 

С представения от „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) предвиденото от участника за изпълнението на поръчката трето лице e 

удостоверило: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в т.1 и 

2 от Раздел IV Б от поканата за участие в процедурата, като изрично е декларирало в 

съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени 
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поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, 

ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП;  

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за него не са 

налице обстоятелствата за отстраняване по т.1 и 2 от Раздел IV В от поканата за участие в 

процедурата, като изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални 

основания за изключване, които са посочени в поканата за участие в обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 Собствеността си върху отдадено под наем на участника техническо оборудване, 

включващо: специализирани сметоизвозни автомобили с вариопреса или с ротопреса за 

обслужване на съдове тип „Бобър” и кофи или еквивалент – 3 бр.; Водоноска - 1 бр.; и 

Самосвал или товарен автомобил за отпадъците от почистването - 1 бр. – в Част ІV, раздел 

В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) третото лице е 

посочило данни за инструментите, съоръженията или техническото оборудване, които като 

негова собственост са предоставени на разположение на участника за изпълнение на 

договора, като е представило подробна информация, индивидуализираща декларираното 

оборудване с посочване на марка, модел и/или други отличителни технически и/или 

функционални характеристики в съответствие с изискванията на възложителя;   

С представения от „ГЛОБЪЛ КЛИНЪР“ ООД Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) предвиденото от участника за изпълнението на поръчката трето лице e 

удостоверило: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в т.1 и 

2 от Раздел IV Б от поканата за участие в процедурата, като изрично е декларирало в 

съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, 

ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП;  

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за него не са 

налице обстоятелствата за отстраняване по т.1 и 2 от Раздел IV В от поканата за участие в 

процедурата, като изрично е посочило в Част III, Раздел Г от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални 

основания за изключване, които са посочени в поканата за участие в обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 Собствеността си върху отдадено под наем на участника техническо оборудване, 

включващо: специализирани сметоизвозни автомобили с вариопреса или с ротопреса за 

обслужване на съдове тип „Бобър” и кофи или еквивалент – 2 бр. – в Част ІV, раздел В, т.9 

от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) третото лице е посочило 

данни за инструментите, съоръженията или техническото оборудване, които като негова 

собственост са предоставени на разположение на участника за изпълнение на договора, като 

е представило подробна информация, индивидуализираща декларираното оборудване с 

посочване на марка, модел и/или други отличителни технически и/или функционални 
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характеристики в съответствие с изискванията на възложителя;   

С представените от участника заверени копия от договори за наем на оборудване са 

представени доказателства за поетите от третите лица задължения, като са удостоверени 

декларираните в представените Единни европейски документи за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) обстоятелства във връзка с използването на посочените ресурси на предвидените за 

изпълнението на поръчката трети лица. 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: 

 Техническо предложение, съдържащо:  

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, и  

 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 № 3; 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Първоначална оферта: 

 Единични цени за изпълнение на работите в обхвата на поръчката, както следва: 

№ 

по 

ред 

Вид дейност 
Единица 

мярка 

Предложена 

единична 

цена в лева 

без ДДС 

1. Сметосъбиране на твърди битови отпадъци 1 /един/ тон 10 лева 

2. Сметоизвозване на твърди битови отпадъци 1 /един/ тон 140 лева 

3. 

Събиране и извозване със самосвали (товарни 

автомобили) на градински отпадъци, сгурия от 

отопление през зимния сезон и други отпадъци 

1 /един/ тон 56 лева 

4. 
Поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване чрез метене 
1 /един/ дка 15 лева 

5. 
Поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване чрез миене 
1 /един/ м2 0.50 лева 

6. Уборка 1 /един/ дка 4 лева 

7. 

Почистване на сняг от тротоари, пешеходни 

пространства, стълбища и други зони за обществено 

ползване 

1 /един/ дка 60 лева 

8. Почистване на улични оттоци 1 /един/ бр. 55 лева 

9. Почистване на нерегламентирани замърсявания 1 /един/ м3 70 лева 

10. Почистване на уличните платна от нанос и кал 1 /един/ м2 2 лева 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение съдържа всички изискуеми 

документи съгласно т.5 от Раздел VIII от поканата за участие в процедурата. 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.  

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение съдържа изискуемия  документ 
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съгласно т.6 от Раздел VIII от поканата за участие в процедурата. Представеното от участника 

ценово предложение е изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП и 

условията на възложителя, и съдържа изискуемият документ, като същият е представен в 

изискуемата форма. Ценовото предложение на участника е съобразено с определения от 

възложителя финансов ресурс. 

Заключение на комисията: 

Офертата на участника следва да се допусне до етап на преговори. 

 

 8. При извършването на горепосочените действия не се установи необходимост от искане 

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

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 

ІІІ. ИЗВЪРШЕНИ ПРЕГОВОРИ С „ЕКО - ТИТАН ГРУП“ АД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

 

1. Комисията пристъпи към провеждане на преговори с Величко Христов Минев - 

изпълнителен директор на „ЕКО - ТИТАН ГРУП“ АД, за определяне условията на договора за 

изпълнение на обществената поръчка. 

 

2. След проведени преговори, поставяне на въпрос от комисията за възможностите за 

намаляване на първоначално предложените единични цени за изпълнение на поръчката и 

категорично изразено мнение от представителя на участника, че първоначално оферираната цена 

за изпълнение на поръчката е максимално занижена с оглед очаквания обем на възлаганите 

услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци до регионално депо в „Теклен 

дол“, община Смолян и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, между 

представителя на поканения участник „ЕКО - ТИТАН ГРУП“ АД и комисията бяха постигнати 

договорености за изпълнението на обществената поръчка с предмет: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, 

СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, при условия, както следва: 
 

2.1. Единични цени за изпълнение на работите в обхвата на поръчката, както следва: 

№ 

по 

ред 

Вид дейност 
Единица 

мярка 

Договорени 

единични цени 

в лева без ДДС 

1. Сметосъбиране на твърди битови отпадъци 1 /един/ тон 8 

2. Сметоизвозване на твърди битови отпадъци 1 /един/ тон 120 

3. 

Събиране и извозване със самосвали (товарни 

автомобили) на градински отпадъци, сгурия от 

отопление през зимния сезон и други отпадъци 

1 /един/ тон 55.50 

4. 
Поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване чрез метене 
1 /един/ дка 10.50 

5. 
Поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване чрез миене 
1 /един/ м2 0.25 

6. Уборка 1 /един/ дка 3.50 

7. 

Почистване на сняг от тротоари, пешеходни 

пространства, стълбища и други зони за обществено 

ползване 

1 /един/ дка 59 

8. Почистване на улични оттоци 1 /един/ бр. 52 

9. Почистване на нерегламентирани замърсявания 1 /един/ м3 30 

10. Почистване на уличните платна от нанос и кал 1 /един/ м2 1 
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2.2. Клаузите на договора за изпълнение да са съгласно проекта на договор, съставляващ 

Приложение № 2, неразделна част от поканата за участие. 

 

Настоящият протокол по чл.67, ал.2 от ППЗОП е технически съставен на 20.12.2019 

година. 

 

Комисия в състав: 

Председател: Членове: 

 

(положен подпис) 

…………………….. 

/ Павлин Колев / 

 

 

(положен подпис) 

…………………….. 

/ инж. Хамди Моллов / 

 

(положен подпис) 

…………………….. 

/ Златко Карамучев / 

 

Представител на участника: 

Изпълнителен директор на „ЕКО - ТИТАН ГРУП“ АД: 

 

(положени подпис и печат) 

…………………….. 

/ Величко Христов Минев / 

 

 

Дата на приемане на протокола     

по чл.67, ал.2 от ППЗОП от възложителя:  20.12.2019 г. 

 

 

Час на приемане на протокола  

по чл.67, ал.2 от ППЗОП от възложителя:  16:25 ч.  

 

(положени подпис и печат) 

Приемане от възложителя на протокола 

по чл.67, ал.2 от ППЗОП:    ............................................. 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  

Кмет на община Смолян 

 

 

 

(положени подпис и печат) 

 

Дата: 20.12.2019 г.     Утвърдил: 

гр. Смолян      НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  

Кмет на община Смолян 

 

 

Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подписи и печати 

от участника в преговорите и възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а, 

ал.3 от ЗОП. 


