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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№  15 /20.10.2020 г., гр. Смолян 
 

 

 

На основание чл.22, ал.1, т.6, ал.5 и ал.9, чл.108, т.1 и чл. 109 от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/1 във връзка с мое решение № 4 от 31.03.2020 г. за 

откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка за „УСЛУГА“ по реда на 

Част II от ЗОП – чрез открита процедура (с прогнозна стойност в размер на 3 500 

000.00 лева без ДДС), с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО 

ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ГРАД СМОЛЯН“, което решение е вписано заедно с обявлението за поръчка в 

Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под 

уникален идентификационен номер 00092-2020-0001 и е публикувано заедно с 

одобрените с него обявление за поръчка и документация на интернет сайта на община 

Смолян – профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3039, и след 

като взех предвид действията на назначената със заповед на възложителя № ОП-14 от 

31.08.2020г. комисия, протоколирани, 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., и отразени в Доклад по чл.103, ал.3 от 

ЗОП, изготвен и предаден ми с изискуемите документи към него на 19.10.2020 г. и 

утвърден от мен на 19.10.2020 г., всички публикувани на интернет сайта на община 

Смолян  – профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3039    

 

 

I.   О Б Я В Я В А М      

К Л А С И Р А Н Е Т О 
 

 

                                                           
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
https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3039
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На 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“ 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената комисия за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор и извършеното класиране 

съгласно определения  критерий за възлагане „най-ниска цена“, изложени в 

протоколите от работата на комисията. 

По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние 

на класирания участник не e установена липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка: 

Класираният участник е представил надлежно изготвен Опис на представените 

документи и Единни европейски документи 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, в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя и същите са 

редовни, като поради неприложимостта им не са представени документи за доказване 

на предприетите мерки за надеждност. 

С представения Единен европейски документ за обществени поръчки класираният 

участник 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 
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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 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, 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/; - 

Доказал е, 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.. 

Офертата на класирания участник в останалите части на техническото 

предложение и ценовото предложение е валидна и съобразена с изискванията както на 

ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, за което са изложени подробни и 

относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно 

мотивирани в протоколите от работата на комисията, назначена със заповед на 

възложителя № ОП-14 от 31.08.2020 г., към които препращам, и в утвърдения от мен 

Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП, към който препращам. 

 

Въз основа на гореизложеното 

 

 

 

II. О П Р Е Д Е Л Я М 

 
 

 

За изпълнител 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“, класирания на първо 

място участник - ДЗЗД „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА 

СМОЛЯН“, като договорът за изпълнение да се сключи при съществените 

обективирани условия съгласно подадената оферта, описани в протоколите от работата 

на комисията, назначена със заповед на възложителя № ОП-14 от 31.08.2020 г., към 

които препращам, и в утвърдения от мен Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП, към който 

препращам. 

 



 

 

4 

Решението да се изпрати в един и същи ден на участниците и да се публикува в 

профила на купувача съгласно изискванията на чл.43 от ЗОП и чл.24, ал.1, т.2 от 

ППЗОП. 

 

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред 

Комисия за защита на конкуренцията2. 

 

 

 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ (положен подпис и печат) 

Кмет на община Смолян 

 

*Забележка: Налице са положени подпис и печат от възложителя, като същите са 

заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

                                                           
2 Орган, отговарящ за процедурите по обжалване:  

Комисия за защита на конкуренцията  

гр. София, бул. Витоша № 18  

тел.: (02) 935 61 13, факс: (02) 980 73 15  

www.cpc.bg, e-mail: cpcadmin@cpc.bg 


