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ПРОТОКОЛ № 4 
 

 

за отварянето на ценовите предложения 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 11.02.2021 г., в 08:30 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 заповеди № № ОП-10 от 15.06.2020 г. и ОП-1 от 25.01.2021 г. на 

възложителя 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. 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 

и 5 и чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.57 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ 1. 

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

предложения от офертите на допуснатите участници - „ТА КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, ДЗЗД 

„Чист въздух за Бургас“ и Фондация „ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ – ПЛОВДИВ“, като 

съображенията за това са, както следва:  
 

1.1. Изпълнено е следното: Комисията е извършила проверка на съответствието на 

участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор; Комисията е 

разгледала техническите предложения на участниците, за които е установено, че отговарят на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор; Комисията е разгледала 

допуснатите оферти и проверила за тяхното съответствие с предварително обявените условия; 

Тъй като част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, 

комисията преди отваряне на ценовите предложения е извършила оценяване на допуснатите 

оферти по другите (техническите) показатели. 
   

1.2. В изпълнение разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП на 08.02.2021 г., т.е. не по-

късно от 2 /словом: два/ работни дни преди датата на отварянето им, комисията е обявила чрез 

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

предложения на допуснатите участници.  

 

2. При отварянето на ценовите оферти присъстваше следния представител на участник: 

Иво Желев - пълномощник на представляващия ДЗЗД „Чист въздух за Бургас“, като 

представители на останалите участниците и на средствата за масово осведомяване не 

присъстваха и от тяхна страна не беше заявено желание за пряко и виртуално участие в 

заседанието от разстояние. Обстоятелствата във връзка с присъстващото лице бяха 

удостоверени 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 ценовите предложения на допуснатите участници - „ТА 

КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, ДЗЗД „Чист въздух за Бургас“ и Фондация „ЕНЕРГИЙНА 

АГЕНЦИЯ – ПЛОВДИВ“, протече при следния ред: След обявяване на резултатите от 

оценяването на офертите по техническите показатели, както следва: Срок за изпълнение на 

поръчката (О2) и Професионална компетентност на персонала (О3), включващ 

                                                            

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.. 
2 Съобщение за отваряне на ценовото предложение, изведено от деловодната система на 

община Смолян с изх. №  ДЛ000550 от 08.02.2021 г. и публикувано на 08.02.2021 г. в профила 

на купувача - http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3045  
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подпоказателите: Професионална компетентност на ръководител на екипа (О3.1), 

Професионална компетентност на експерт качество на атмосферния въздух (О3.2), 

Професионална компетентност на експерт отоплителни инсталации (О3.3), 

Професионална компетентност на експерт финансови анализи (О3.4) и Професионална 

компетентност на експерт обработка и анализ на данни (О3.5), комисията провери 

целостта на пликовете с ценовите оферти и констатира, че същите са запечатани, с 

ненарушена цялост, подписани от трима членове на комисията; След описаните действия 

комисията пристъпи към отваряне на пликовете „Предлагани ценови параметри“, съдържащи 

ценовите оферти на допуснатите участници - „ТА КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, ДЗЗД „Чист 

въздух за Бургас“ и Фондация „ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ – ПЛОВДИВ“; Съдържанието 

на ценовите предложения беше съобщено, както следва: 

 

3.1. „ТА КОНСУЛТИНГ“ ЕООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Цена за изпълнение на поръчката: 277 700 лева /словом: двеста седемдесет и седем хиляди и 

седемстотин лева/ без ДДС,  

формирана на база на следните цени за осъществяване на услугите по видове дейности, 

както следва: 
 

№ 

по 

ред 

 

Вид дейност 

Цена за изпълнение на 

дейността  

(в лева без ДДС) 

 

1. 
Дейност 1: 

Изготвяне на анализ на ситуацията по отношение видовете 

отопление по квартали. 

 

57 000 

 

2. 
Дейност 2: 

Разработване на механизъм, чрез който кандидатът ще 

осигури приоритетност на инвестициите в санирани сгради. 

 

47 500 

 

3. 
Дейност 3: 

Разработване на механизъм, отчитащ приходи от 

предаването на заменените отоплителни устройства. 

 

47 000 

 

4. 
Дейност 4: 

Обследване на място и изготвяне на анализи. 

 

52 000 

 

5. 
Дейност 5: 

Определяне на средни/пределни цени. 

 

52 000 

 

 

6. 

Дейност 6: 

Подготовка на документи, необходими за изготвяне на 

предложение за определяне на параметрите на втори етап 

на проекта. 

 

 

22 200 

. 
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3.2. ДЗЗД „Чист въздух за Бургас“ 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Цена за изпълнение на поръчката: 183 240 лева /словом: сто осемдесет и три хиляди двеста 

и четиридесет лева/ без ДДС,  

формирана на база на следните цени за осъществяване на услугите по видове дейности, 

както следва: 
 

№ 

по 

ред 

 

Вид дейност 

Цена за изпълнение на 

дейността  

(в лева без ДДС) 

 

1. 
Дейност 1: 

Изготвяне на анализ на ситуацията по отношение видовете 

отопление по квартали. 

 

38 900 

 

2. 
Дейност 2: 

Разработване на механизъм, чрез който кандидатът ще 

осигури приоритетност на инвестициите в санирани сгради. 

 

28 800 

 

3. 
Дейност 3: 

Разработване на механизъм, отчитащ приходи от 

предаването на заменените отоплителни устройства. 

 

28 500 

 

4. 
Дейност 4: 

Обследване на място и изготвяне на анализи. 

 

33 800 

 

5. 
Дейност 5: 

Определяне на средни/пределни цени. 

 

35 400 

 

 

6. 

Дейност 6: 

Подготовка на документи, необходими за изготвяне на 

предложение за определяне на параметрите на втори етап 

на проекта. 

 

 

17 840 

. 

 

3.3. Фондация „ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ – ПЛОВДИВ“ 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Цена за изпълнение на поръчката: 247 010 лева /словом: двеста четиридесет и седем хиляди 

и десет лева/ без ДДС,  

формирана на база на следните цени за осъществяване на услугите по видове дейности, 

както следва: 
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№ 

по 

ред 

 

Вид дейност 

Цена за изпълнение на 

дейността  

(в лева без ДДС) 

 

1. 
Дейност 1: 

Изготвяне на анализ на ситуацията по отношение видовете 

отопление по квартали. 

 

54 700 

 

2. 
Дейност 2: 

Разработване на механизъм, чрез който кандидатът ще 

осигури приоритетност на инвестициите в санирани сгради. 

 

35 800 

 

3. 
Дейност 3: 

Разработване на механизъм, отчитащ приходи от 

предаването на заменените отоплителни устройства. 

 

39 500 

 

4. 
Дейност 4: 

Обследване на място и изготвяне на анализи. 

 

48 650 

 

5. 
Дейност 5: 

Определяне на средни/пределни цени. 

 

47 800 

 

 

6. 

Дейност 6: 

Подготовка на документи, необходими за изготвяне на 

предложение за определяне на параметрите на втори етап 

на проекта. 

 

 

20 560 

. 

 

 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.  

 

Настоящият протокол е технически съставен на 11.02.2021 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. 

http://www.eufunds.bg/

