
ОБЩИНА СМОЛЯН  
MUNICIPALITY OF SMOLYAN 

бул. „България” № 12, 4700 Смолян, България 

Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 

e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg 
 

 

Д О К Л А Д 
по чл.103, ал.3 от ЗОП 

 
За резултатите от работата на комисията назначена със заповед № ОП-

14/31.08.2020г. на кмета на община  Смолян със задача да отвори, разгледа и класира 

предложенията на участниците, подали оферти в процедура за възлагане на 

обществена поръчка за „УСЛУГА“ по реда на Част II от ЗОП – чрез открита 

процедура, с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА 

УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“, 

която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 4 от 31.03.2020 

г. вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените 

поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен 

номер 00092-2020-0001 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/3039  

 

Състав на комисията: 

Председател:  

Петър Бакларов – юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян; 

Членове: 

Розета Буйкова - гл. специалист дирекция СИиОС в община Смолян; 

Росица Пашова – гл. специалист в дирекция СИиОС в община Смолян; 

 

Първо заседание: 

 

На 31.08.2020 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, комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си 

съгласно чл. 103, ал. 3 и 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл. 54, ал. 1-61 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, както следва: 

                                                           
1 На основание разпоредбите на § 12 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание 

от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците във връзка с § 131, ал.3 от Преходните и 

заключителните разпоредби към Закона за обществените поръчки настоящата обществена поръчка, 

при спазване на изрично посочените в тези норми изключения, се провежда съгласно реда, действащ до 1 

ноември 2019 г.. Отчитайки отразените в горепосочените разпоредби изключения, при позоваването на 

разпоредби от Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки следва да се имат предвид редакциите им, които са в сила до 1 ноември 2019 г.. 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3039
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 1. Получените оферти се предадоха на председателя на комисията, за което се 

състави протокол, съдържащ по отношение на всяка оферта данни за: подател, 

регистрационен номер, дата и час на получаване; причините за връщане, когато е 

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

комисията. 

 2. Комисията започна работа след получаване на представените оферти и 

протокола по предходния пункт. 

 3. На база на съставения протокол по т. 1, съдържащ списък на участниците в 

процедурата, и представените оферти всеки от членовете на комисията представи 

декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

4. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените 

оферти следните констатации: 

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

  

 
 

№ 

 

 
 

Наименование на участника 

 

Рег. номер, дата и час на 

получаване на офертата 

 

 

 

 

 

1. 

 

ДЗЗД „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО 

ПОДДЪРЖАНЕ НА СМОЛЯН“ 

(със съдружници в обединението "АЯ ГРУП 2015" 

ЕООД с ЕИК: 203353672 и "МУРДЖЕВ - ТРАНС" 

ЕООД с ЕИК: 120559852) 

адрес: гр. Смолян, п.к. 4700, 

ул. Хаджи Христо Попгеоргиев № 3; 

тел.: 0876 38 99 98; 

електронна поща:rdll@outlook.com 

 

 

 

 

 

ДЛ007361, 

28.08.2020 г. 

12:08 часа 

 

 

4.2. Подадените оферти са постъпили в определения от възложителя срок 

съобразно изискванията на чл. 47, ал. 1 и 2 от ППЗОП. 

5. При отварянето на офертите не присъстваха представители на средствата за 

масово осведомяване, представители на участници или техни упълномощени 

представители. 

6. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи 

се в предложението на участника. Офертата се отвори и се изпълниха следните действия: 

комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и 

провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, като такъв се установи в офертата; и тримата от членове на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

7. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи 

работата си в закрито заседание.  

Гореописаните действия, констатации и решения на комисията са отразени в 

протокол № 1 от 31.08.2020 г. от работата на комисията. 

Второ заседание: 

На 05.10.2020 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. 
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България № 12, комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си 

съгласно чл. 103, ал. 3 и 5, чл. 104, ал. 1, 4 и 6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ 

и чл. 54, ал. 7-11  от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

/ППЗОП/. 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на офертите на участниците за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

включително установяване на наличието на липси, непълноти или несъответствия на 

информацията, както и нередовности или фактически грешки: 

ДЗЗД „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА СМОЛЯН“ 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

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

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  обединението  и  отделните съдружници  в  състава му  и  копие 

от документ за създаване на обединение, като поради неприложимостта им не са представени 

документи за доказване на предприетите мерки за надеждност. 

 Участникът  с  представените  Единни  европейски  документи  за  обществени поръчки 

(ЕЕДОП) е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.1 на Раздел VІ.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като изрично 

е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че  за него  и  отделните съдружници  

в  състава  му  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 на Раздел VI.3 от обявлението 

за обществената поръчка и т. 7 и 8 от Раздел I „Участници“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като изрично 

е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за него и отделните съдружници в състава му не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за 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 поле „Изисквано 

минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т. 3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални 
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изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред за 

провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Доказал е, чрез съдружника в обединението - "МУРДЖЕВ – ТРАНС" ЕООД, 

че е изпълнил през последните 3 (словом: три) години от датата на подаване 

на офертата дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката, а именно: дейности по зимно поддържане и снегопочистване на 

автомагистрала/автомагистрали, път/пътища и/или улица/улици с не по-

малка дължина от 70 км./ словом: седемдесет километра/ – в Част ІV, раздел 

В, т.1б от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

съдружника в обединението - " МУРДЖЕВ – ТРАНС" ЕООД е декларирал 

опит при осъществяване на дейности по зимно поддържане и 

снегопочистване, идентични и сходни с тези по поръчката, свързани с: - 
Снегопочистване и зимно поддържане на общинска улична и пътна мрежа, 

разположена на територията на община Смолян за оперативен сезон 

2017/2018 година, в частта на район: с. Стойките, с. Гращица и съставните 

махали, при което са извършени дейности по зимно поддържане и 

снегопочистване на общински пътища с обща дължина 5.5 км и улици с 

обща дължина 17 км (обща дължина на поддържана и снегопочиствана 

общинска пътна мрежа и вътрешна улична мрежа – 22.5 км). 

Снегопочистване и зимно поддържане на улична и пътна мрежа за 

оперативен сезон 2017/2018 година, в частта на район: с. Левочево, 

Райковски ливади, с. Хасовица, с. Писаница, при което са извършени 

дейности по зимно поддържане и снегопочистване на пътища с обща 

дължина 15,2 км и улици с обща дължина 0.8 км (обща дължина на 

поддържана и снегопочиствана пътна и улична мрежа – 16 км). 
Снегопочистване и зимно поддържане на общинска улична и пътна мрежа, 

разположена на територията на община Смолян, за оперативeн сезон 

2018/2019 година, в частта на район: с. Левочево, Райковски ливади, с. 

Хасовица, с. Писаница, при което са извършени дейности по зимно 

поддържане и снегопочистване на общински пътища с обща дължина 16,2 

км и улици с обща дължина 0.8 км (обща дължина на поддържана и 

снегопочиствана общинска пътна мрежа и вътрешна улична мрежа – 17 км). 

Снегопочистване и зимно поддържане на общинска улична и пътна мрежа, 

разположена на територията на община Смолян, за оперативeн сезон 

2019/2020 година, в частта на район: с. Левочево, Райковски ливади, с. 

Хасовица, с. Писаница, при което са извършени дейности по зимно 

поддържане и снегопочистване на общински пътища с обща дължина 16,2 

км и улици с обща дължина 0.8 км (обща дължина на поддържана и 

снегопочиствана общинска пътна мрежа и вътрешна улична мрежа – 17 км).  

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП 

съответствието с посочения критерии за подбор е доказано от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. 

 Доказал е, чрез съдружника в обединението -„АЯ ГРУП 2015“ ЕООД, че 

разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, 

необходими за изпълнение на поръчката в минимален изискуем обем, както 

следва: - а) Грейдер -1 бр.; б) Товарачна машина -1 бр.; в) Мини багери, 

всеки с предно гребло -2 бр.; г) Автомобили пясъкоразпръсквачи -4 бр.; д) 

Колесни трактори /автомобили/ за снегопочистване -5 бр. – в Част ІV, 
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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, като за декларираното оборудване 

е посочена подробна информация, която го индивидуализира с посочване на 

марка, модел и/или други отличителни технически и/или функционални 

характеристики в съответствие с изискванията на възложителя. 

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП 

съответствието с посочения критерии за подбор е доказано от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. 

Водена от горната констатация, на основание чл. 54, ал. 8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие 

на информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, 

представените документи от участника са налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя, поради което не са налице 

предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. 

 

Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични 

регистри, в това число: в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел при Агенция по вписванията към министъра на правосъдието - 

https://portal.registryagency.bg/commercial-register, комисията единодушно 

 

Р Е Ш И: 
 

I. На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП допуска до разглеждане на техническото 

предложение в подадената оферта участника - ДЗЗД „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И 

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА СМОЛЯН“. 
 

Гореописаните действия, констатации и решения на комисията са отразени в 

протокол № 2 от 05.10.2020 г. от работата на комисията. 

 

Трето заседание: 

 

На 14.10.2020 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, 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 2  от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 1. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 

участника, за който беше установено, че отговаря на изискванията за лично състояние и 

на критериите за подбор. 

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

предложение е подготвено и представено в съответствие с изискванията на ЗОП, 

документацията за участие в процедурата и техническите спецификации: 

https://portal.registryagency.bg/commercial-register
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2. При разглеждането на техническата оферта 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 изготвените констатации комисията 

единодушно 

Р Е Ш И: 
I. На  основание  чл.57,  ал.1  от  ППЗОП  допуска участника -  ДЗЗД 

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА СМОЛЯН“ до отваряне на 

ценовото му предложение. 

II. Ценовото предложение на допуснатия участник да бъде отворено на 19.10.2020 г. 

от 10:30 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. 

Гореописаните действия, констатации и решения на комисията са отразени в 

протокол № 3 от 14.10.2020 г. от работата на комисията. 

 

Четвърто заседание: 

На 19.10.2020 г., в 10:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия 

етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. 

 

1.1. ДЗЗД „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА СМОЛЯН“ 

 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
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. 

Представени документи:  

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо:  

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2  и Декларации, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвени съгласно Образец № 

3. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

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

условия на поръчката: - техническото му предложение е валидно, изготвено е съгласно 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до  отваряне на 

ценовото предложение. 



 

 

7 

България № 12, 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.57 

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

1. Комисията установи, че са налице предпоставките за отваряне на ценовото 

предложение от офертата на допуснатия участник, като съображенията за това са, както 

следва: 

Комисията е извършила проверка на съответствието на участника с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор; Комисията е разгледала техническото 

предложение на участника, за който е установено, че отговаря на изискванията за лично 

състояние и на критериите за подбор; Комисията е разгледала допуснатата оферта и 

проверила за нейното съответствие с предварително обявените условия; В изпълнение 

разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП на 14.10.2020 г., т.е. не по-късно от два работни 

дни преди датата на отваряне на ценовите предложения, комисията е обявила чрез  

съобщение в профила на купувача 2, датата, часа и мястото на отварянето на ценовите 

предложения.  

2. При отварянето на ценовите оферти не присъстваха представители на 

участника, негов упълномощен представител или представители на средства за масово 

осведомяване, което обстоятелство се удостовери в Списък на участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средства за масово осведомяване, присъстващи при отварянето на ценовите оферти. 

3. Отварянето на ценовото предложение от офертата на участника протече 

при следния ред: - Комисията провери целостта на плика с ценовата оферта и констатира, 

че същият е запечатан, с ненарушена цялост, подписан от трима членове на комисията; 

След описаните действия комисията пристъпи към отваряне на плика „Предлагани 

ценови параметри“, съдържащ ценовата оферта на участника; При отваряне на ценовото 

предложение, съдържанието му и ценовата оферта бяха съобщени, както следва: 

 

3.1.ДЗЗД „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА СМОЛЯН“ 

Съдържание на ценовото предложение от оферата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съобразно Образец 1. 

Оферта по същество:  

Обща единична цена за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката:  

1344.00 лева /словом хиляда триста четиридесет и четири лева/ без ДДС, която стойност 

е формирана като сбор от следните оферирани единични цени за изпълнение на отделните 

видове дейности в обхвата на обществената поръчка, както следва: 

№ 

по 

ред 

Наименование на вида дейност 
Единица 

мярка 

Предложена 

единична 

цена в лева 

без ДДС 

                                                           
2 Съобщение за отваряне на ценовите предложения, изведено от деловодната система на 

община Смолян с изх.№ ДЛ008864  от 14.10.2020 г. и публикувано на същата дата в профила 

на купувача - https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3039 

 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3039
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1 Снегопочистване на пътно платно км 39 лв. 

2 
Снегопочистване на тротоари, пешеходни пространства и 

други зони за обществено ползване 
дка 138 лв. 

3 
Опесъчаване с пясък/пясъко-солени смеси / разпръскване 

на химически вещества 
км 35 лв. 

4 Доставка на пясък – пресята и промита м3 38 лв. 

5 Доставка на технологична сол т 84 лв. 

6 Доставка на калциев двухлорид т 1000 лв. 

7 Товарене и извозване на сняг м3 10 лв.  

 

4. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи 

работата си в закрито заседание.  

 

Гореописаните действия, констатации и решения на комисията са отразени в 

протокол № 4 от 19.10.2020 г. от работата на комисията. 

 

Пето заседание: 

На 19.10.2020 г., в 13:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия 

етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. 

България № 12, 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.2 и чл.58, ал.1  от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

/ППЗОП/. 

1. Комисията провери служебно пълнотата на представеното ценово предложение от 

допуснатият участник, при което направи следните констатации относно съответствието 

на представената оферта с обявените от възложителя условия: 

 

1.1. ДЗЗД „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА СМОЛЯН“ 

 

Извод за съответствието на ценовoтo предложениe на участника с предварително 

обявените условия на поръчката:  

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи в плик „Предлагани 

ценови параметри“ и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е 

изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му предложение е валидно, 

изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определените от възложителя максимални (пределни) стойности на  

единичните  цени  за  отделните  видове  работи  по снегопочистване и зимно поддържане, 

включени в обхвата на поръчката. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до класиране съгласно определения  от възложителя критерий за възлагане 

„най-ниска цена“. 
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 2. След като беше определено съответствието на представената оферта както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

изискванията на възложителя и съответствието с предварително обявените условия, 

комисията пристъпи към класиране съгласно определения  от възложителя критерий за 

възлагане „най-ниска цена“:  

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и направените констатации комисията 

единодушно 

Р Е Ш И: 
I. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП класира участниците в процедура по 

възлагане на обществена поръчка за „УСЛУГА“ по реда на Част II от ЗОП – чрез открита 

процедура, с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА 

УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“, 

както следва:  

1. Първо място - ДЗЗД „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА 

СМОЛЯН“ 

II. Предлага на възложителя сключване на договор с класирания на първо място 

участник, при съществените обективирани условия съгласно подадената оферта, описана 

в протоколите от работата на комисията. 

 

Настоящият  доклад е технически съставен на 19.10.2020  г. и е предаден  на  

възложителя за утвърждаване на 19.10.2020  г., ведно с протоколите от работата на 

комисията и цялата документация в процедурата. 

 

Приложение: 5(пет) броя протоколи от работата на комисията, както следва:  

Протокол № 1 от 31.08.2020 г., Протокол № 2 от 05.10.2020 г., Протокол № 3 от 

14.10.2020 г., Протокол № 4 от 19.10.2020 г. и Протокол № 5 от 19.10.2020 г., 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

Петър Бакларов  (положен подпис) 

 

 

 

Членове 

 

Розета Буйкова (положен подпис) 

 

Росица Пашова (положен подпис) 

 

 

Дата: 19.10.2020 г.   Утвърдил: (положен подпис и печат) 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

   Кмет на община Смолян  

 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и 

печат от възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 
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