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Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-

0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, по процедура BG16M1OP002-

5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството 

на атмосферния въздух“, Финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

 

 

                                                              
ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община 

Смолян“,  финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на 

атмосферния въздух“,  приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

за отварянето, констатирането на наличието и редовността на офертите и оповестяване 

на тяхното съдържание в процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда 

на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет: „Изготвяне на анализи и 

механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на 

предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-

5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община 

Смолян“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“, която обществена 

поръчка е открита с Решение на възложителя № 6 от 31.03.2020 г., вписано заедно с 

обявлението за поръчка и последващо Решение на възложителя № 8 от 21.04.2020 г. за 

одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация в Регистъра на 

обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00092-2020-0003 и публикувано заедно с одобрените с него 

обявление за поръчка и документация и впоследствие издаденото решение за одобряване на 

обявление за изменение или допълнителна информация на интернет сайта на възложителя – 

профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3045  

 

 

На 15.06.2020 г., в 11:00 часа, в заседателна зала № 343 на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, находяща се на адрес гр. Смолян, бул. България 

№ 12, в изпълнение на заповед № ОП-10 от 15.06.2020 г. на кмета на община Смолян се събра 

комисия в следния състав: 

Председател:  

инж. Хамди Моллов – главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян и координатор 

по проекта; 

Членове: 

Зорка Тодорова – главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян и технически 

сътрудник по проекта; 

Стефка Каварджикова – директор на дирекция „ФСДБ“ в община Смолян и счетоводител по 

проекта; 

инж. Елена Кейкиева – инженер в дирекция „СИиОС“ в община Смолян и специалист 

„качество на атмосферния въздух“ по проекта; 

Любомир Равелов – директор на дирекция „ПНО“ в община Смолян и юрист по проекта. 
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 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 

и 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.1-6 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ 1. 

 

 1. Получените оферти се предадоха на председателя на комисията, за което се състави 

протокол, съдържащ следните данни за всяка оферта: 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 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 – 4 /словом: четири/ оферти, както следва: 
 

 

№ 

по 

ред 

 
 

Наименование на участника 

Регистрационен 

номер, дата и час 

на получаване на 

офертата 

 

 

 
 

1. 

 

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКОЛОГИЧНО ОТОПЛЕНИЕ - СМОЛЯН“ 

(със съдружници в обединението  

„БТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с ЕИК: 131024484 и  

Кооперация „СОФИЯ КОНСУЛТИНГ ГРУП“ с ЕИК: 831850588) 

адрес: гр. София 1527, район Оборище, ул. Стара Планина № 74; 

тел.: 02 / 9445027; факс: 02 / 9445081;  

адрес на електронна поща: office@scg-bg.biz 
 

 

 

 

вх. № ДЛ000550 

от 11.06.2020 г.,  

11:20 часа 

 

 
 

 

 

 

2. 

 

„ТА КОНСУЛТИНГ“ ЕООД 
  (с ЕИК: 201779236) 

адреси: гр. София 1000, район Средец, ул. 6-ти септември № 33, ет.1; 

гр. София 1618, квартал Манастирски ливади – запад, ул. Синанишко 

езеро № 9, бл. 9, ап. 31; тел.: 0893 399404;  

адрес на електронна поща: taconsulteood@gmail.com  
 

 

 

вх. № ДЛ000550 

от 11.06.2020 г.,  

11:29 часа 

                   
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.. 
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3. 

 

ДЗЗД „Чист въздух за Бургас“ 

(с код по БУЛСТАТ 177436100) 

(със съдружници в обединението „ФАЙВ КОНСУЛТ” ЕООД с ЕИК: 

206050193 и „ЕСТАТ“ ООД с ЕИК: 130891931) 

адрес: гр. София 1504, район Оборище, ул. Велико Търново № 27, 

ет. 2, ап./офис А; тел.: 02 / 4186459, 0895 793237;  

адрес на електронна поща: info@fiveconsult.eu 
 

 

 

 

вх. № ДЛ000550 

от 12.06.2020 г.,  

10:49 часа 

 

 

 

 

4. 

 

Фондация „ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ – ПЛОВДИВ“ 

(ЕИК:115341414) 

адрес: гр. Пловдив 4000, район Централен, бул. Руски № 139, ет.3; 

тел.: 032 / 625755, 0896 610364;  факс: 032 / 625754;  

адрес на електронна поща: liyana.adjarova@eap-save.eu 
 

 

 

вх. № ДЛ000550 

от 12.06.2020 г.,  

10:55 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 участниците и на 

средствата за масово осведомяване, като от тяхна страна не беше заявено желание за пряко и 

виртуално участие в заседанието от разстояние. Обстоятелствата във връзка с липсата на 

присъстващи лица бяха удостоверени в Списък на участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване, 

присъстващи при отварянето на офертите.  

 

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

предложенията на участниците. Офертите се отваряха по реда на постъпването им в 

деловодството на общината, като по отношение на всяка от тях се изпълниха следните 

действия: председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести 

съдържанието на офертата и провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, като такъв се установи в офертата; трима от 

членовете 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.  

 

Настоящият протокол е технически съставен на 15.06.2020 г. 

 

Комисия в състав: 

Председател: инж. Хамди Моллов (положен подпис) 

 
 

Членове: 

Зорка Тодорова (положен подпис) 

Стефка Каварджикова (положен подпис) 

инж. Елена Кейкиева (положен подпис) 

Любомир Равелов (положен подпис) 

 

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

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