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ПРОТОКОЛ № 5 
 

 

за извършването на проверка за съответствието на ценовите предложения с 

изискванията на възложителя, преценка за наличие на необичайно благоприятни оферти и 

изискване на подробни писмени обосновки на предложените цени за изпълнение 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 09:00 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 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. 

 

http://www.eufunds.bg/
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 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.72, 

ал.1 и чл.103, ал.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчка /ЗОП/ и чл.56, ал.2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/  1. 

 

1. Комисията провери служебно пълнотата на представените ценови оферти и 

направи следните констатации относно валидността и съответствието на представените 

оферти с предварително обявените условия на поръчката: 
 

1.1. „ТА КОНСУЛТИНГ“ ЕООД 

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 определения от 

възложителя финансов ресурс както за изпълнение на поръчката в цялост, така и за 

изпълнение на всяка отделна дейност.  

Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  
 

1.2. ДЗЗД „Чист въздух за Бургас“ 

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 определения от 

възложителя финансов ресурс както за изпълнение на поръчката в цялост, така и за 

изпълнение на всяка отделна дейност.  

Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение. 

                   
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.. 

http://www.eufunds.bg/
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1.3. Фондация „ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ – ПЛОВДИВ“ 

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 определения от 

възложителя финансов ресурс както за изпълнение на поръчката в цялост, така и за 

изпълнение на всяка отделна дейност.  

Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение. 

 

2. След като беше извършена проверка за съответствието на ценовите предложения 

на участниците с предварително обявените условия на поръчката преди да извърши оценка 

и по ценовия показател Цена за изпълнение на поръчката (О1) и класиране на база на 

определения от възложителя критерий за възлагане „оптимално съотношение 

качество/цена” комисията пристъпи към проверка относно наличието на необичайно 

благоприятни оферти, при което направи следната констатация: 

От трима допуснати участници е налице необичайно благоприятна оферта от един 

участник – ДЗЗД „Чист въздух за Бургас“, чиято оферта съдържа предложение, свързано с 

цена, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 % /словом: двадесет на сто/ по-

благоприятно от средната стойност на предложенията за цена за изпълнение на поръчката 

на останалите участници. 

 

Въз основа на направените констатации и подробно изложените в настоящия 

протокол мотиви комисията единодушно 

 

 

Р Е Ш И: 
 

 

I. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП допуска следните участници до оценка и по 

ценовия показател Цена за изпълнение на поръчката (О1) и класиране на база на 

определения от възложителя критерий за възлагане „оптимално съотношение 

качество/цена”: 

1. „ТА КОНСУЛТИНГ“ ЕООД. 

2. Фондация „ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ – ПЛОВДИВ“. 
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ІI. На основание чл.72, ал.1 от ЗОП да изиска от следния участник - ДЗЗД „Чист 

въздух за Бургас“, подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената 

цена за изпълнение на поръчката. 

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП срокът за представянето 

на обосновката по настоящата точка е 5 /словом: пет/ календарни дни, считани от 

получаването на искане за това. 

 

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. 
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