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ПРОТОКОЛ № 2 
за разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор в процедура по 

възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита 

процедура, с предмет: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ 

ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, 

която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 12 от 12.06.2020 г., 

вписано заедно с обявлението за поръчка в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията 

по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2020-0005 и 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/3154  
 

Днес, 19.11.2020 г., в 10:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповеди № ОП-12/27.07.2020 г. и № ОП-16/19.11.2020 г. на кмета на община 

Смолян се събра комисия в следния състав: 

Председател:  

Милена Хаджиева – главен юрисконсулт в дирекция  “ПНО”  в община Смолян 

Членове: 

инж. Васка Караджова – директор на дирекция “СИОС” в община Смолян 

инж. Хамди Моллов- главен експерт в дирекция „ СИОС“ в община Смолян 

Цветана Вълчева - младши експерт в дирекция „СИОС“ в община Смолян, встъпила в работата 

на комисията на мястото на Зорка Тодорова - главен  експерт в дирекция „СИОС“ в община 

Смолян, поради обективна невъзможност да изпълнява задълженията си, свързана с отсъствие от  

работа поради временна неработоспособност. 

Искра Шехова– главен експерт в дирекция „ФСДБ“ в община Смолян 

 

 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. 
                                                           
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/3154
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 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: 

1.1. "ЕКО РЕСУРС-Р" ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

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

носител/ и 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/, като поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на 

предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) e 

удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в т.1 

на Раздел VI.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 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 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 Раздел III.1.1 и поле „Изисквано 

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

обявлението за обществената поръчка и т.1 и 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 притежава валидна регистрация за изпълнение на дейностите по 

събиране и транспортиране на отпадъци съгласно чл.35, ал.3 от Закона за 

управление на отпадъците, извършена по реда на Глава V, раздел II от Закона за 

управление на отпадъците - в Част ІV, раздел А, от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация относно 

наличието на специално разрешение за изпълнение на услугата, както и уеб адрес, 
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орган или служба, издаващ/издаваща документа и точно позоваване на документа,  с 

което е удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в Регистъра 

на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци, на 

интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС); 

хипервръзка към регистъра - http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp , 

при която проверка е установено наличието за участника на Разрешение за 

изпълнение на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци № 12-РД-

00000969-01 от 11.05.2015 г.; 

 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 събиране и превозване на битови отпадъци с общ 

обем не по-малко от 10 000 /словом: десет хиляди/ тона и по поддържане на чистота 

на територии за обществено ползване (респ. еквивалентни дейности) – в Част IV, 

Раздел В, поле „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал опит при предоставянето на услуги, идентични или сходни с тези по 

поръчката, свързани с: - „Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от 

населените места с организирано сметосъбиране в Община Дупница, събиране и 

транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци, почистване на улични кошчета, 

машинно метене и миене на територии за обществено ползване на територията на 

Община Дупница” – съгласно Договор с № РД-09-250/25.08.2017 г., сключен между 

Община Дупница и Еко Ресурс-Р ООД.  Извършвани дейности: - Събиране и 

транспортиране на битови отпадъци; - Събиране и транспортиране на ЕГО и 

строителни отпадъци; -Почистване на улични кошчета; -Машинно метене и миене. 

Обем на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци - от Еко 

Ресурс-Р ООД: за 2017 г. - 15 259 т.; за 2018 г. /01.01.2018 – 30.06.2018/ - 8 266 т. 

Машинно метене и миене на територии за обществено ползване – с минимална площ 

73 дка. Период на изпълнение – 25.08.2017 г. – 25.08.2018 г., получател - Община 

Дупница и др.; 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ а) специализирани сметоизвозни 

автомобили с вариопреса или с ротопреса за обслужване на съдове тип „Бобър” и 

кофи или еквивалент – 7 бр.; б) самосвали / товарни автомобили за отпадъците от 

почистването - 3 бр., от които минимум 1 бр. да е подходящ (снабден с 

необходимото оборудване) за обслужване на системата за разделно събиране; в) 

комбинирани багери / челни товарачи – 2 бр.; г) водоноски - 2 бр. – в Част IV, Раздел 

В, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ 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; 

 Доказал е, че прилага в дейността си системи за управление на качеството и системи 

или стандарти за опазване на околната среда съответно по стандарти, както следва: 

EN ISO 9001 и EN ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с 

предмет, съдържащ събиране и превозване на битови отпадъци и поддържане на 

чистота на територии за обществено ползване, или еквивалентни - в Част ІV, раздел 

Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp
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попълнил информация за наличие на сертификати, удостоверяващи покриването на 

стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, като 

точно се е позовал на съответните документи с посочване за всеки сертификат на 

данни за уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на 

документа, в съответствие с изискванията на възложителя. 

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. 
 

1.2. ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и 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 за 

участника и отделните съдружници в състава му, заверени копия от документ за създаване на 

обединение, сертификати за наличие на внедрени системи за управление на качеството и за 

опазване на околната среда по стандарти: EN ISO 9001:2015 и EN ISO 14001: 2015 и решение 

/регистрационен документ/ № 12-РД-1222-00 от 14.05.2014 г., 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 VI.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 за 

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; 
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 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 и поле „Изисквано 

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

обявлението за обществената поръчка и т.1 и 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, чрез съдружника в обединението,  който ще осъществява дейностите по 

събиране и транспортиране на отпадъци - "БАКС 99" АД, че притежава валидна 

регистрация за изпълнение на дейностите по събиране и транспортиране на 

отпадъци съгласно чл.35, ал.3 от Закона за управление на отпадъците, извършена по 

реда на Глава V, раздел II от Закона за управление на отпадъците - в Част ІV, раздел 

А, от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

попълнил информация относно наличието на специално разрешение за изпълнение 

на услугата, както и орган или служба, издаващ/издаваща документа и точно 

позоваване на документа,  с което е удостоверил своята годност (правоспособност) 

за упражняване на професионална дейност (за което и от комисията е извършена 

справка в Регистъра на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности 

с отпадъци, на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда 

(ИАОС); хипервръзка към регистъра - 

http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp , при която проверка е 

установено наличието за участника на Разрешение за изпълнение на дейностите по 

събиране и транспортиране на отпадъци № 12-РД-00001222-00 от 14.05.2014 г., 

участникът е приложил и копие на цитираното решение. 

Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за създаване на обединението се 

предвижда разпределение на дейностите между съдружниците в обединението, 

при което дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на 

чистотата ще се осъществява от съдружника "БАКС 99" АД, като 

отговорностите на другия съдружник "ИСА 2000" ЕООД не включват действия по 

сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата, което 

обстоятелство при спазване на разпоредбата начл.59, ал.6 от ЗОП определя 

приложимост на изискванията за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност по събиране и транспортиране на отпадъци единствено и 

само спрямо съдружника в обединението, който ще извършва дейности по 

сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата  - "БАКС 99" АД; 

 Доказал е чрез единия от съдружниците в обединението - "БАКС 99" АД,  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 събиране и превозване на битови отпадъци с общ обем не по-малко от 

10 000 /словом: десет хиляди/ тона и по поддържане на чистота на територии за 

обществено ползване (респ. еквивалентни дейности) – в Част IV, Раздел В, поле „За 

поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при 

предоставянето на услуги, идентични или сходни с тези по поръчката, свързани с: - 

1. Изпълнени дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до 

съоръжения за третиране -18465.76 тона, изпълнени в периода от  01.01.2017г. до 

31.12.2017г., получател на услугата - "СТОЛИЧНА ОБЩИНА"; 2. Изпълнени 

дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до съоръжения 

за третиране - 18935.06 тона, в периода от  01.01.2018г. до 31.12.2018г., получател на 

услугата - "СТОЛИЧНА ОБЩИНА"; 3. Изпълнени дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци от контейнери до съоръжения за третиране:18759.02 

http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp
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тона, в периода от  01.01.2019г. до 31.12.2019г., получател на услугата - 

"СТОЛИЧНА ОБЩИНА"; 4. "Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, 

алеи, спирки на МГТ, надлези, подходи към метростанции и др. - 43131.78.дка., 

изпълнени в периода от  01.01.2017г. до 31.12.2017г., получател на услугата - 

"СТОЛИЧНА ОБЩИНА"; 5. Изпълнени дейности по миене с автоцистерна с маркуч 

на улици, тротоари, площади, спирки на МГТ, велоалеи в обхвата на тротоарите и 

други места за обществено ползване: 2508.22 дка., изпълнени в периода от 

01.01.2017г. до 31.12.2017г., получател на услугата - "СТОЛИЧНА ОБЩИНА" и др.  

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 съдружниците в обединението, че разполага с техническо 

оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в минимален изискуем обем, 

включващ а) специализирани сметоизвозни автомобили с вариопреса или с 

ротопреса за обслужване на съдове тип „Бобър” и кофи или еквивалент – 7 бр.; б) 

самосвали / товарни автомобили за отпадъците от почистването - 3 бр., от които 

минимум 1 бр. да е подходящ (снабден с необходимото оборудване) за обслужване 

на системата за разделно събиране; в) комбинирани багери / челни товарачи – 2 бр.; 

г) водоноски - 2 бр. – в Част IV, Раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“ 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; 

 Доказал е, чрез съдружника в обединението,  който ще осъществява дейностите по 

събиране и транспортиране на отпадъци - "БАКС 99" АД, че прилага в дейността си 

системи за управление на качеството и системи или стандарти за опазване на 

околната среда съответно по стандарти, както следва: EN ISO 9001 и EN ISO 14001, 

за което да има издадени валидни сертификати с предмет, съдържащ събиране и 

превозване на битови отпадъци и поддържане на чистота на територии за 

обществено ползване, или еквивалентни - в Част ІV, раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил 

информация за наличие на сертификати, удостоверяващи покриването на стандарти 

за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, като e 

приложил и заверени копия на сертификати за системи за управление на качеството 

и за опазване на околната среда по стандарти: EN ISO 9001:2015 и EN ISO 14001: 

2015;  

Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за създаване на обединението се 

предвижда разпределение на дейностите между съдружниците в обединението, 

при което дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на 

чистотата ще се осъществяват от съдружника "БАКС 99" АД, като 

отговорностите на другия съдружник "ИСА 2000" ЕООД не включват действия по 

сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата, което 

обстоятелство при спазване на разпоредбата начл.59, ал.6 от ЗОП определя 

приложимост на изискванията за  сертификат за системи за управление на 
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качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда единствено и 

само спрямо съдружника в обединението, който ще извършва дейности по 

сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата  - "БАКС 99" АД. 

При преглед на представените от съдружниците в обединението - "ИСА 2000" ЕООД  и 

"БАКС 99" АД, Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

комисията установи наличие на следните липси, непълноти и/или несъответствия на 

информацията, включително нередовности или фактически грешки: 

В Част II, Раздел В от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) всеки от 

съдружниците в обединението е отговорил положително на въпроса – „Икономическият 

оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор“, 

без обаче да e видно кои са третите лица, както и по отношение на кои критерии за подбор 

съдружникът се позовава на капацитета на друг/и субект/и. Не са представени и документи за 

поети от трети лица задължения. Не са представени и Единни европейски документи за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) от третите лица. В резултат на изложеното за комисията не е 

видно дали е налице допусната техническа грешка от съдружниците при попълването на 

Единните европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП), или всеки от съдружниците 

действително възнамерява да използва капацитета на трето/трети лице/лица, за да изпълни 

критериите за подбор. В случай че съдружник се позовава на капацитета на трети лица, освен 

че следва да отговори положително на въпроса „Икономическият оператор ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор“, съдържащ се в Част II, 

Раздел В от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съдружникът 

също така трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи 

документи за поетите от третите лица задължения, като също така за всяко от тези лица се 

представя отделен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В случай че 

съдружник не възнамерява да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите 

за подбор, той следва да отговори отрицателно на въпроса „Икономическият оператор ще 

използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор“, съдържащ се в 

Част II, Раздел В от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на 

основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 

участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 

представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

и/или други документи на участника, които съдържат променена и/или допълнена 

информация и в които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП 

и изискванията на документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
 

1.3. "МИТ И КО" ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и Единен 

европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ от  участника и предвиденото  за  

изпълнение  на поръчката  трето  лице, на  чийто  капацитет  участникът  се  позовава – 

"ЕВАСТО" ООД с ЕИК: 115797656 (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), като поради неприложимостта им 

не са представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 
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Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) e 

удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в т.1 

на Раздел VI.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 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 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 критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 и т.1 и 3 на поле 

„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1, 3.1 и 3.3 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 притежава валидна регистрация за изпълнение на дейностите по 

събиране и транспортиране на отпадъци съгласно чл.35, ал.3 от Закона за 

управление на отпадъците, извършена по реда на Глава V, раздел II от Закона за 

управление на отпадъците - в Част ІV, раздел А, от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация относно 

наличието на специално разрешение за изпълнение на услугата, както и уеб адрес, 

орган или служба, издаващ/издаваща документа и точно позоваване на документа,  с 

което е удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в Регистъра 

на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци, на 

интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС); 

хипервръзка към регистъра - http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp , 

при която проверка е установено наличието за участника на Разрешение за 

изпълнение на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци № 09-РД-

00000245-01 от 30.07.2014 г.; 

 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 събиране и превозване на битови отпадъци с общ 

обем не по-малко от 10 000 /словом: десет хиляди/ тона и по поддържане на чистота 

на територии за обществено ползване (респ. еквивалентни дейности) – в Част IV, 

Раздел В, поле „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ от 

http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp
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Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал опит при предоставянето на услуги, идентични или сходни с тези по 

поръчката, свързани с: - 1. "Предоставяне на комплексни услуги по почистване, 

сметосъбиране и сметоизвозване и комплексни услуги по зимно почистване на 

ГКПП "Маказа". Обособена позиция № 1 с предмет: "Предоставяне на комплексни 

услуги по почистване, сметосъбиране и сметоизвозване на ГКПП "Маказа"". В 

обхвата на дейностите по почистване са включени и механизирано метене и миене 

на площите за движение на МПС и местата за обществено ползване. За периода 

24.04.2020 - 30.06.2020 г. са събрани и извозени 17,000 тона битови отпадъци; 

Получател - Агенция Митници; 2. "Третиране на отпадъци" - включително товарене, 

разтоварване, транспортиране и депониране на битови отпадъци на територията на 

цялата страна. За периода 30.10.2019 - 30.01.2020 г. са събрани и извозени 134,321 

тона битови отпадъци; Получател - Министерство на отбраната; 3. Предоставяне на 

комплексни услуги по почистване, сметосъбиране и сметоизвозване на гранично-

контролно пропускателните пунктове на Република България" по обособена позиция 

№ 7 с предмет: "Предоставяне на комплексни услуги по почистване, сметосъбиране 

и сметоизвозване на ГКПП Малко Търново". В обхвата на дейностите по почистване 

са включени и механизирано метене и миене на площите за движение на МПС и 

местата за обществено ползване. За периода 25.10.2017 - 30.06.2020 г. са събрани и 

извозени 135,000 тона битови отпадъци; Получател - Агенция Митници и др.; 

 Доказал е, че прилага в дейността си системи за управление на качеството и системи 

или стандарти за опазване на околната среда съответно по стандарти, както следва: 

EN ISO 9001 и EN ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с 

предмет, съдържащ събиране и превозване на битови отпадъци и поддържане на 

чистота на територии за обществено ползване, или еквивалентни - в Част ІV, раздел 

Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

попълнил информация за наличие на сертификати, удостоверяващи покриването на 

стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, като 

точно се е позовал на съответните документи с посочване за всеки сертификат на 

данни за уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на 

документа, в съответствие с изискванията на възложителя; 

Участникът не e удостоверил съответствието си с критериите за подбор, закрепени в т.2 

на поле „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т. 3.2 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: 

Не е удостоверил, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ: а) специализирани сметоизвозни 

автомобили с вариопреса или с ротопреса за обслужване на съдове тип „Бобър” и кофи или 

еквивалент – 7 бр.; и в) комбинирани багери / челни товарачи – 2 бр. – от една страна 

комисията констатира, че в Част IV, Раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или техническо 

оборудване“ 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 

направеното от участника описание обхваща цялото минимално изискуемо от възложителя 

оборудване, т.е. участникът притежава в собственост цялото минимално изискуемо от 

възложителя оборудване; от друга страна обаче комисията констатира, че в Част II, Раздел В от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът изрично е 

декларирал, че ще използва капацитета на други субекти за покриване на съответствието си с 
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критериите за подбор, като в Част IV, Раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

третото лице - "ЕВАСТО" ООД, е посочило данни за разполагаемост с инструментите, 

съоръженията или техническото оборудване, включващи: а) специализирани сметоизвозни 

автомобили с вариопреса или с ротопреса за обслужване на съдове тип „Бобър” и кофи или 

еквивалент – 2 бр.; и в) комбиниран багер / челен товарач – 1 бр., без обаче да са представени 

документи за поетите от третите лица задължения, т.е. участникът не притежава в собственост 

цялото минимално изискуемо от възложителя оборудване, а за част от него се позовава на 

капацитета на трето лице, без обаче да са представени документи за поетите от третото лице 

задължения. В резултат на изложеното комисията счита, че при липсата на представени 

документи за поетите от третото лице задължения, участникът е удостоверил, че за изпълнение 

на поръчката разполага само с техническо оборудване, включващо: а) специализирани 

сметоизвозни автомобили с вариопреса или с ротопреса за обслужване на съдове тип „Бобър” и 

кофи или еквивалент – 5 бр. (а не 7 бр., каквито са изискванията на възложителя); б) самосвали 

/ товарни автомобили за отпадъците от почистването - 3 бр., от които минимум 1 бр. да е 

подходящ (снабден с необходимото оборудване) за обслужване на системата за разделно 

събиране; в) комбиниран багер / челен товарач – 1 бр. (а не 2 бр., каквито са изискванията на 

възложителя); г) водоноски - 2 бр.. 

С представения за третото лице – "ЕВАСТО" ООД, Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.1 на Раздел VI.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 третото лице изрично е декларирало в 

съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за него 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 третото лице изрично е посочило в Част III, 

Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него 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; 

 Третото лице е собственик на оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в 

минимален изискуем обем, включващ а) специализирани сметоизвозни автомобили с 

вариопреса или с ротопреса за обслужване на съдове тип „Бобър” и кофи или еквивалент – 

2 бр.; и в) комбиниран багер / челен товарач – 1 бр. – в Част IV, Раздел В, поле 

„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) третото лице е посочило данни за разполагаемост с 

инструментите, съоръженията или техническото оборудване. 

Както беше посочено по-горе, комисията констатира, че не са представени доказателства 
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за поетите от третото лице задължения. В посочения смисъл разпоредбата на чл.65, ал.3 

от ЗОП предвижда, че когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той 

трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи 

за поетите от третите лица задължения. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на 

основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 

участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 

представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

и/или други документи на участника, които съдържат променена и/или допълнена 

информация и в които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП 

и изискванията на документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
 

1.4. "ГЛОБЪЛ КЛИНЪР" ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и Единен 

европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ от  участника и предвидените  за  

изпълнение  на поръчката  трети  лица, на  чийто  капацитет  участникът  се  позовава – "ЕКО 

ТРАДЕКС ГРУП" АД с ЕИК: 126729838 и "ЕКО - ТИТАН ГРУП" АД с ЕИК: 200145389 (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), като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) e 

удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в т.1 

на Раздел VI.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 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 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; 
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 Съответствието си критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 и т.1 и 3 на поле 

„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от Раздел III.1.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1, 3.1 и 3.3 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 притежава валидна регистрация за изпълнение на дейностите по 

събиране и транспортиране на отпадъци съгласно чл.35, ал.3 от Закона за 

управление на отпадъците, извършена по реда на Глава V, раздел II от Закона за 

управление на отпадъците - в Част ІV, раздел А, от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация относно 

наличието на специално разрешение за изпълнение на услугата, както и уеб адрес, 

орган или служба, издаващ/издаваща документа и точно позоваване на документа,  с 

което е удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в Регистъра 

на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци, на 

интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС); 

хипервръзка към регистъра - http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp , 

при която проверка е установено наличието за участника на Разрешение за 

изпълнение на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци № 14-РД-

00000118-00 от 02.04.2014 г.; 

 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 събиране и превозване на битови отпадъци с общ 

обем не по-малко от 10 000 /словом: десет хиляди/ тона и по поддържане на чистота 

на територии за обществено ползване (респ. еквивалентни дейности) – в Част IV, 

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

участникът е декларирал опит при предоставянето на услуги, идентични или сходни 

с тези по поръчката, свързани с: - 1. „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане 
чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на зелени площи, 

събиране и транспортиране на зелени отпадъци от организирана система на община 

Елена“, изпълнени дейности: - Доставяне, разполагане и поддържане на съдове за 

битови отпадъци; Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци до 

регионално депо в землището на с. Шереметя, община Велико Търново;  

Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване; Поддържане на 

зелени площи и озеленяване; Събиране и извозване до регионално депо на зелен 

отпадък; количество на сметосъбраните и сметоизвозени отпадъци – 2900 тона; 

период от 01.03.2019г. до 31.12.2019г.; получател - Община Елена. 2. 

„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци и свързаните с тях 

дейности в гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица“. Дейности включени в 

обхвата на поръчката: - Доставяне, разполагане и поддържане на съдове за битови 

отпадъци; Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци до регионално депо 

в землището на с. Шереметя, община Велико Търново; Количество на 

сметосъбраните и сметоизвозени отпадъци - 7 082,96; Период: - от 18.03.2019г. до 

31.12.2019г.; Получател - Община Горна Оряховица. 3. „Сметосъбиране и 

сметоизвозване на твърди битови отпадъци и свързаните с тях дейности в 12 села и 

гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица“; Дейности включени в обхвата на 

поръчката: - Доставяне, разполагане и поддържане на съдове за битови отпадъци; 

Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци до регионално депо в 

землището на с. Шереметя, община Велико Търново; Количество на сметосъбраните 

http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp
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и сметоизвозени отпадъци - 4 746,54 тона; Период: - от 05.03.2019г. до 31.12.2019 г.; 

Получател - Община Горна Оряховица. 4. “Сметосъбиране и сметоизвозване на 

битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, 

зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и уличната мрежа 

в община Стражица”, Дейности, включени в обхвата на поръчката: - Доставяне, 

разполагане и поддържане на съдове за битови отпадъци; Събиране и 

транспортиране на битови отпадъци до регионално депо в землището на с. 

Шереметя, община Велико Търново; Зимно поддържане и снегопочистване на 

общинската пътна мрежа и улична мрежа в община Стражица; Поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване, включително - метене и миене на 

пътища, улични платна, паркинги, тротоари, площади, паркове, основно почистване 

на територии - обща площ в декари 82 декара за гр. Стражица и 91 декара за селата в 

община Стражица и др.; период –от 01.03.2018г. до 31.12.2018г.; Получател - 

Община Стражица; 

 Доказал е, че прилага в дейността си системи за управление на качеството и системи 

или стандарти за опазване на околната среда съответно по стандарти, както следва: 

EN ISO 9001 и EN ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с 

предмет, съдържащ събиране и превозване на битови отпадъци и поддържане на 

чистота на територии за обществено ползване, или еквивалентни - в Част ІV, раздел 

Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

попълнил информация за наличие на сертификати, удостоверяващи покриването на 

стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, като 

точно се е позовал на съответните документи с посочване за всеки сертификат на 

данни за уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на 

документа, в съответствие с изискванията на възложителя; 

Участникът не e удостоверил съответствието си с критериите за подбор, закрепени в т.2 

на поле „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т. 3.2 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: 

Не  е  удостоверил,  че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ а) специализирани сметоизвозни 

автомобили с вариопреса или с ротопреса за обслужване на съдове тип „Бобър” и кофи или 

еквивалент – 7 бр.; б) самосвали / товарни автомобили за отпадъците от почистването - 3 бр., 

от които минимум 1 бр. да е подходящ (снабден с необходимото оборудване) за обслужване на 

системата за разделно събиране; в) комбинирани багери / челни товарачи – 2 бр.; г) водоноски - 

2 бр. – в Част IV, Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е посочил данни за разполагаемост с инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване, които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора, 

като видно от представената информация: собственост на участника е единствено оборудване, 

включващо специализирани сметоизвозни автомобили с вариопреса или с ротопреса за 

обслужване на съдове тип „Бобър” и кофи или еквивалент – 3 броя, като останалото 

оборудване е посочено, че е наето от трети лица, на чиито капацитет участникът се позовава, а 

именно: а) специализирани сметоизвозни автомобили с вариопреса или с ротопреса за 

обслужване на съдове тип „Бобър” и кофи или еквивалент – 4 броя, наети от "ЕКО ТРАДЕКС 

ГРУП" АД; б) самосвали - 3 бр., наети от "ЕКО ТРАДЕКС ГРУП" АД; в) челни товарачи – 2 

бр., наети от "ЕКО ТРАДЕКС ГРУП" АД (в допълнение, въпреки че са декларирани 2 броя  

челни товарачи, същите са индивидуализирани с един и същ държавен регистрационен номер - 

Х 05866, което обуславя наличието на идентичност на декларираната техника и извод, че за 



 

 

14 

изпълнение на поръчката участникът всъщност е декларирал разполагаемост само с един челен 

товарач); г) водоноски - 2 бр., от които едната е наета от "ЕКО ТРАДЕКС ГРУП" АД, а другата 

- от "ЕКО - ТИТАН ГРУП" АД, без обаче да са представени документи за поетите от третите 

лица задължения, т.е. участникът не притежава в собственост цялото минимално изискуемо от 

възложителя оборудване, а за част от него се позовава на капацитета на трети лица, без обаче 

да са представени документи за поетите от третите лица задължения. В резултат на изложеното 

комисията счита, че при липсата на представени документи за поетите от третите лица 

задължения, участникът е удостоверил, че за изпълнение на поръчката разполага само с 

техническо оборудване, включващо специализирани сметоизвозни автомобили с вариопреса 

или с ротопреса за обслужване на съдове тип „Бобър” и кофи или еквивалент – 3 бр. (а не 7 бр., 

каквито са изискванията на възложителя). 

С  представения от "ЕКО ТРАДЕКС ГРУП" АД Единен  европейски  документ  за  обществени 

поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника трето лице, на чийто капацитет той се 

позовава за покриване на съответствието с критериите за подбор, e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.1 на Раздел VI.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 третото лице изрично е декларирало в 

съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за него 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 третото лице 

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 третото лице изрично е посочило в Част III, 

Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него 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; 

 Третото лице е собственик на оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в 

минимален изискуем обем, включващ: а) специализирани сметоизвозни автомобили с 

вариопреса или с ротопреса за обслужване на съдове тип „Бобър” и кофи или еквивалент – 

4 броя; б) самосвали - 3 бр.; в) челен товарач – 1 бр. (въпреки че са декларирани 2 броя 

челни товарачи, същите са индивидуализирани с един и същ държавен регистрационен 

номер - Х 05866, което обуславя наличието на идентичност на декларираната техника и 

извод, че за изпълнение на поръчката третото лице всъщност е собственик на само един 

челен товарач); г) водоноска - 1 бр. – в Част IV, Раздел В, поле „Инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване“ от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) третото лице е посочило данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията 

или техническото оборудване, 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. 
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С  представения от "ЕКО - ТИТАН ГРУП" АД Единен  европейски  документ  за  обществени 

поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника трето лице, на чийто капацитет той се 

позовава за покриване на съответствието с критериите за подбор, e удостоверено: 

 Съответствието на третото лице с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.1 на Раздел VI.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 третото лице изрично е декларирало в 

съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за него 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 третото лице 

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 третото лице изрично е посочило в Част III, 

Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него 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; 

 Третото лице е собственик на оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в 

минимален изискуем обем, включващ: г) водоноска - 1 бр. – в Част IV, Раздел В, поле 

„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) третото лице е посочило данни за разполагаемост с 

инструментите, съоръженията или техническото оборудване, 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. 

Както беше посочено по-горе, комисията констатира, че не са представени доказателства 

за поетите от третите лица задължения. В посочения смисъл разпоредбата на чл.65, ал.3 

от ЗОП предвижда, че когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той 

трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи 

за поетите от третите лица задължения. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на 

основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 

участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 

представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

и/или други документи на участника, които съдържат променена и/или допълнена 

информация и в които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП 

и изискванията на документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
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1.5. "ЕКОР" ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/ и 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/, като поради 

неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) e 

удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в т.1 

на Раздел VI.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 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 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 Раздел III.1.1 и т.3 на поле 

„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената 

поръчка от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 3.3 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 притежава валидна регистрация за изпълнение на дейностите по 

събиране и транспортиране на отпадъци съгласно чл.35, ал.3 от Закона за 

управление на отпадъците, извършена по реда на Глава V, раздел II от Закона за 

управление на отпадъците - в Част ІV, раздел А, от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация относно 

наличието на специално разрешение за изпълнение на услугата, както и уеб адрес, 

орган или служба, издаващ/издаваща документа и точно позоваване на документа,  с 

което е удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в Регистъра 

на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци, на 

интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС); 
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хипервръзка към регистъра - http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp , 

при която проверка е установено наличието за участника на Разрешение за 

изпълнение на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци № 13-РД-

00000210-00 от 07.03.2013 г.; 

 Доказал е, че прилага в дейността си системи за управление на качеството и системи 

или стандарти за опазване на околната среда съответно по стандарти, както следва: 

EN ISO 9001 и EN ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с 

предмет, съдържащ събиране и превозване на битови отпадъци и поддържане на 

чистота на територии за обществено ползване, или еквивалентни - в Част ІV, раздел 

Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

попълнил информация за наличие на сертификати, удостоверяващи покриването на 

стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, като 

точно се е позовал на съответните документи с посочване за всеки сертификат на 

данни за уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на 

документа, в съответствие с изискванията на възложителя;  

Участникът не e удостоверил съответствието си с критериите за подбор, закрепени в т.1 и 

т.2 на поле „Изисквано минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.3.1 и 3.2 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: 

 Не  е  удостоверил,  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 събиране и превозване на битови отпадъци с общ обем не 

по-малко от 10 000 /словом: десет хиляди/ тона и по поддържане на чистота на територии за 

обществено ползване (респ. еквивалентни дейности) – в Част IV, Раздел В, т. 1б от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът не е декларирал опит 

при предоставянето на услуги, идентични или сходни с тези по поръчката. В  резултат  на  

изложеното  и  при  липса на  информация за извършени през референтния период основни 

услуги от  посочения  вид, за комисията не е видно дали участникът 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, в съответствие с изискванията на 

възложителя; 

 Не  е  удостоверил,  че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ а) специализирани сметоизвозни 

автомобили с вариопреса или с ротопреса за обслужване на съдове тип „Бобър” и кофи или 

еквивалент - 7 бр.; б) самосвали / товарни автомобили за отпадъците от почистването - 3 

бр., от които минимум 1 бр. да е подходящ (снабден с необходимото оборудване) за 

обслужване на системата за разделно събиране;  в)комбинирани багери / челни товарачи 

– 2 бр.; г) водоноски - 2 бр. – в Част IV, Раздел В, т.9 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът не е посочил данни за разполагаемост с 

инструменти, съоръжения или техническо оборудване, които ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на договора. В  резултат  на  изложеното  и  при липса на 

информация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат 

на разположение на участника за изпълнение на договора, за комисията не е видно дали 

участникът разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в 

минимален изискуем обем, в съответствие с изискванията на възложителя. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на 

основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 

http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp
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участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 

представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

и/или други документи на участника, които съдържат променена и/или допълнена 

информация и в които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП 

и изискванията на документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

 2. При извършването на предварителния подбор 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. 

 

 3. С това работата на комисията по първоначално разглеждане на документите за 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на 

участниците в процедурата за избор на изпълнител приключи. 

 

Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични регистри, 

в това число: в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 

при Агенция по вписванията към министъра на правосъдието - 

https://portal.registryagency.bg/commercial-register; и в Регистъра на лицата, притежаващи 

документи за извършване на дейности с отпадъци, при Изпълнителна агенция по околна 

среда към Министерство на околната среда и водите - 

http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp, комисията единодушно 

 

Р Е Ш И: 
 

I. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП препис от настоящия 

протокол, съдържащ констатациите на комисията относно съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, включително установяването на наличие на липси, 

непълноти или несъответствия на информацията, както и нередовности или фактически грешки, 

да бъде изпратен на участниците в деня на публикуването му в профила на купувача. 

 

 ІІ. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП се изисква от 

участниците в процедурата, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 

информация, да представят на комисията нов/и Единен/ни европейски документ/и за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/които съдържа/т променена и/или допълнена 

информация, индивидуализирана по-горе по отношение на всеки отделен участник съобразно 

направените констатации, в срок до 5 /словом пет/ работни дни, считано от датата на получаване 

на настоящия протокол. Посочената възможност се прилага и за подизпълнителите и третите 

лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато 

е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, 

когато това не води до промяна на техническото предложение. Когато промените се отнасят до 

обстоятелства, различни от посочените по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, новият Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) може да бъде подписан от едно от 

лицата, които могат самостоятелно да представляват участника. Допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти. 

https://portal.registryagency.bg/commercial-register
http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp
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Забележка: Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, буква „а” от 

Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., единният европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид. 

В изпълнение на посоченото изискване възложителят е предоставил на 

заинтересованите лица формуляр на единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) /по образец към документацията за обществената поръчка/, подготвен с програма за 

текстообработка, при спазване на условието за общодостъпност на използваните средства. 

Електронният формат на формуляра е достъпен и оперативно съвместим с най-

разпространените пазарни продукти на информационните и комуникационните технологии за 

широка употреба и не ограничава достъпа на заинтересовани лица. 

Начинът за предоставяне на единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен 

носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя 

документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. 

При подготовката на единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участниците следва да спазват методическите указания и разясненията, предоставени от 

Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчка на интернет страницата на 

Агенцията по обществени поръчки – Портал за обществени поръчки, в това число: 

Методическо указание с изх. № МУ-4 / 02.03.2018г. от Изпълнителния директор на Агенцията 

по обществени поръчка, публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени 

поръчки в Раздел „Законодателство и методология“, Поле „Методология“, Секция 

„Методически указания“ - http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf;  

Разяснения от Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчка, публикувани на 

интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки в Раздел „Законодателство и 

методология“, Поле „Методология“, Секция „Въпроси и отговори“: http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL . 

 

III. Изисканите документи следва да бъдат представени от участниците с придружително 

писмо в община Смолян във вида съгласно изискванията на документацията за участие. 

Участниците могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или куриерска служба, 

при което разходите са за тяхна сметка, като съобразят крайния срок за постъпване на 

документите при възложителя. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 19.11.2020 г. 

 

Комисия в състав: 

Председател: Милена Хаджиева (положен подпис) 

 

 

 

Членове: 

инж. Васка Караджова (положен подпис) 

инж. Хамди Моллов (положен подпис) 

Цветана Вълчева (положен подпис) 

Искра Шехова (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.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL

