
ОБЩИНА СМОЛЯН  
MUNICIPALITY OF SMOLYAN 

бул. „България” № 12, 4700 Смолян, България 

Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 

e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg 
 

 

Д О К Л А Д 
по чл.103, ал.3 от ЗОП 

 
За резултатите от работата на комисията назначена със заповеди № № ОП-

12/27.07.2020 г. и  ОП-16/19.11.2020 г. на кмета на община  Смолян със задача да 

отвори, разгледа и класира предложенията на участниците, подали оферти в 

процедура за 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  

 

Състав на комисията: 

1. За извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на 

офертите със заповед на възложителя № ОП-12 от 27.07.2020 г. е назначена 

комисия (наричана по-долу за краткост „Комисия/Комисията“) 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 

Зорка Тодорова– главен  експерт в дирекция „СИОС“ в община Смолян 

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

 

2. В хода на работа на Комисията е издадена една заповед, с която е направена 

промяна в състава на Комисията, както следва: със заповед на възложителя № ОП-

16 от 19.11.2020 г. е определен нов член, който да встъпи в работата ѝ, а именно: 

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

да встъпи 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. 

3. От  възложителя  не  е/са  издавана/издавани  заповед/заповеди,  с  която/които  се 

изменят задачите на Комисията. 

 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3154
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Първо заседание: 

 

На 27.07.2020 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, комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си 

съгласно чл.103, ал.3 и 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.1-6 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ 1, както следва: 

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

протокол, съдържащ по отношение на всяка оферта данни за: подател; регистрационен 

номер, дата и час на получаване; причините за връщане, когато е приложимо. 

Протоколът се подписа от предаващото лице и от председателя на комисията. 

2. Комисията започна работа след получаване на представените оферти и 

протокола по предходния пункт. 

 3. На база на съставения протокол по т.1, съдържащ списък на участниците в 

процедурата, и представените оферти всеки от членовете на комисията представи 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.  

4. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените 

оферти следните констатации: 

4.1. Регистрирани предложения – 5 /пет/ оферти, както следва: 

 
 

№ 

 
 

Наименование на участника 

 

Регистрационен 

номер на 

офертата 

 

Дата и час 

на 

получаване 

на офертата 

1. „ЕКО РЕСУРС-Р“ ООД  

ЕИК:131306107, Седалище и адрес на управление: 

гр. София, п.к. 1510 район Подуяне 

ул. „Градинарска“ № 1 Телефон: 02/9366202, Факс: 

02/9366202, Електронна поща: оffice@ekoresurs-

r.com  

 

 

 

ДЛ006250 

 

 

 

23.07.2020 г. 

11,18 часа 

 

2. 
ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН“  

(със съдружници в обединението "ИСА 2000" 

ЕООД с ЕИК: 831040520 и "БАКС 99" АД с ЕИК: 

121817095) 

Адрес: гр. София - 1111, район Слатина; кв. ”Гео 

Милев”, ул. „Николай Коперник”№ 25, тел.: 02/807 

ДЛ006282 
24.07.2020 г. 

10,07 часа 

                                                           
1 На основание разпоредбите на § 12 от Преходните и заключителните разпоредби към 

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение 

на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците във връзка с § 

131, ал.3 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за обществените 

поръчки настоящата обществена поръчка, при спазване на изрично посочените в тези норми 

изключения, се провежда съгласно реда, действащ до 1 ноември 2019 г.. Отчитайки 

отразените в горепосочените разпоредби изключения, при позоваването на разпоредби от 

Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки следва да се имат предвид редакциите им, които са в сила до 1 ноември 2019 г.. 

mailto:%D0%BEffice@ekoresurs-r.com
mailto:%D0%BEffice@ekoresurs-r.com
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95 50; 02/807 95 70 факс:02/973/31/78 ; електронна 

поща: sofia@isa2000.bg 

 

 

3. 

„MИТ И КО“ ЕООД 

ЕИК: 200021701, Седалище и адрес на управление: 

гр. Пловдив, п.к. 4003, район Северен, ул. „Милеви 

скали“ № 6, ап. 35; Телефон: 0898 585647; 

Електронна поща: office@evasto2000.com 

ДЛ006324 
24.07.2020 г. 

15,58 часа 

 

 

 

 

4. 

„ГЛОБЪЛ КЛИНЪР“ ООД 

ЕИК: 202758921, Седалище и адрес на управление: 

гр. Хасково, п.к. 6300, ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, 

ет. 2, офис 23; Телефон: 038 660 800, 038 660662; 

Факс: 038 660800; Електронна поща: firmi@dir.bg  

ДЛ006326 
24.07.2020 г. 

16,29 часа 

 

5. 
„ЕКОР“ ЕООД 

ЕИК:123747927; Седалище и адрес на управление: 

гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Голеш, ул. 

“Хрищенско шосе“, Телефон: 042 621125, 

0882661551; Факс: 04 2621125 

 Електронна поща : ekor@abv.bg,  

ДЛ006327 
24.07.2020г. 

16,34 часа 

4.2. Подадените оферти са постъпили в определения от възложителя срок 

съобразно изискванията на чл.47, ал.1 и 2 от ППЗОП. 

 

5. При отварянето на офертите присъстваха следните представители на участници 

и средствата за масово осведомяване: - Венера Грозева – упълномощен представител на 

„Еко Ресурс-Р“ООД, Красимир Димитров – упълномощен представител на „Глобъл 

Клинър“ ООД; Зарко Маринов – журналист към „Отзвук. БГ“ и Димитър Таков – 

оператор към „Отзвук. БГ“, като представители на останалите участници не присъстваха. 

Обстоятелствата във връзка с присъстващите лица бяха удостоверени в Списък на 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средства за масово осведомяване, присъстващи при отварянето на 

офертите.  

 

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

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

деловодството на общината, като за всяка от тях се изпълниха следните действия: 

комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и 

провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, като такъв се установи в офертата; най-малко трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“; комисията предложи по един от присъстващите представители на другите 

участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ по отношение на останалите оферти, което право не беше използвано.   

7. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи 

работата си в закрито заседание.  

 

Гореописаните действия, констатации и решения на комисията са отразени в 

протокол № 1 от 27.07.2020 г. от работата на комисията. 

mailto:sofia@isa2000.bg
mailto:office@evasto2000.com
mailto:firmi@dir.bg
mailto:ekor@abv.bg
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Второ заседание: 

 

На 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, 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. 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 



 

 

5 

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 № 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, 

http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp
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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 

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 
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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; 

 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 

http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp
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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 

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 
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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 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 
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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. 

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 
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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 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 

http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp
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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 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 
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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 

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 
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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 № 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 

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

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. 
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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. 
 

 

1.5. "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: 
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 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 № 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) 

http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp
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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 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 

https://portal.registryagency.bg/commercial-register
http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp
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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. 

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 

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
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препоръчано писмо или куриерска служба, при което разходите са за тяхна сметка, като 

съобразят крайния срок за постъпване на документите при възложителя. 

Гореописаните действия, констатации и решения на комисията са отразени в 

протокол № 2 от 19.11.2020 г. от работата на комисията. 

 

Трето заседание: 

 

На 30.11.2020 г., в 09:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия 

етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. 

България № 12, 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.12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

1. На свое предходно заседание комисията констатира несъответствия и липсващи 

документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП, предвид което изиска допълнително представяне на 

документи от следните участници:  

- ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" 

- "МИТ И КО" ЕООД 

- "ГЛОБЪЛ КЛИНЪР" ООД 

- "ЕКОР" ЕООД 

2. В законоустановения срок от 5 /словом: пет/ работни дни съгласно чл.54, ал.9 

от ППЗОП в деловодството на община Смолян постъпиха допълнителни документи от 

следните участници в процедурата, както следва: 

 

 

№ 

 

Наименование на участника 

Регистрационен номер и 

дата на получаване на 

допълнително 

представените документи 

1. ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" 
вх. № ДЛ009914-001 

от 20.11.2020 г. 

2. "ГЛОБЪЛ КЛИНЪР" ООД 
вх. № ДЛ006326-001 

от 24.11.2020 г. 

3. "МИТ И КО" ЕООД 
вх. № ДЛ006324-001 

от 24.11.2020 г. 

 

3. В изпълнение на разпоредбата на чл.54 ал.12 от ППЗОП комисията пристъпи 

към разглеждане на допълнително постъпилите документи за установяване на 

съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, при което установи следното: 

 

3.1. ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

В законово установения срок участникът е представил в деловодството на община Смолян 

допълнителен/допълнителни документ/документи, включващ/включващи:  

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, както и 
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на хартиен носител/, представен от отделните съдружници в състава му - "ИСА 2000" ЕООД с 

ЕИК: 831040520 и "БАКС 99" АД с ЕИК: 121817095. 

Участникът с първоначално представеният и допълнително представените (от отделните 

съдружници в състава му) 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; 

 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 

http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp


 

 

24 

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 

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) 
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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 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. 

Водена от горната констатация за отсъствието на липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително на нередовност или фактическа грешка, комисията 

единодушно реши да допусне участника до разглеждане на техническото му предложение. 

3.2. "ГЛОБЪЛ КЛИНЪР" ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

В законово установения срок участникът е представил в деловодството на община Смолян 

допълнителен/допълнителни документ/документи, включващ/включващи:  

Съпроводително писмо, 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 от участника и предвидено за  изпълнение  на поръчката  трето  лице, 

на  чиито  капацитет  участникът  се  позовава – "ЕКО ТРАДЕКС ГРУП" АД с ЕИК: 126729838) 

и копия на договори за наем на техника, сключени между участника и предвидените за  

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

ТРАДЕКС ГРУП" АД и "ЕКО - ТИТАН ГРУП" АД.  
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Участникът с допълнително 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, 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 

http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp
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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 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 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., от които – 3 бр. собствени и 4 броя наети от "ЕКО ТРАДЕКС 

ГРУП" АД; 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, наети от "ЕКО ТРАДЕКС ГРУП" АД; 

в) комбинирани багери / челни товарачи – 2 бр., наети от "ЕКО ТРАДЕКС ГРУП" АД; 

г) водоноски - 2 бр., от които една наета от "ЕКО ТРАДЕКС ГРУП" АД и една наета 

от "ЕКО - ТИТАН ГРУП" АД  – в Част IV, Раздел В, т.9 от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), представен от участника и от 

предвидените за изпълнение на поръчката трети лица, на  чийто  капацитет  

участникът  се  позовава – "ЕКО ТРАДЕКС ГРУП" АД и "ЕКО - ТИТАН ГРУП" АД 
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са декларирани 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 

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; 

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

обществени поръчки (ЕЕДОП) за предвидено от участника за изпълнението на поръчката трето 

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

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

събиране в) челен товарач – 2 бр.; г) водоноска - 1 бр. – в Част IV, Раздел В, т.9 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) третото лице е посочило данни за 
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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. 

 С приложеното копие на договор за наем на техника, сключен между  "ГЛОБЪЛ КЛИНЪР" 

ООД  и "ЕКО ТРАДЕКС ГРУП" АД, са представени доказателства за поетите от третото лице 

задължения. 

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, т.9 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. 

 С приложеното копие на договор за наем на техника, сключен между  "ГЛОБЪЛ КЛИНЪР" 

ООД  и "ЕКО - ТИТАН ГРУП" АД, са представени доказателства за поетите от третото лице 

задължения. 

Водена от горната констатация за отсъствието на липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително на нередовност или фактическа грешка, комисията 

единодушно реши да допусне участника до разглеждане на техническото му предложение. 

3.3. "МИТ И КО" ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 
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В законово установения срок участникът е представил в деловодството на община Смолян 

допълнителен/допълнителни документ/документи, включващ/включващи:  

Съпроводително писмо, 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 от участника и предвидено за  изпълнение  на поръчката  трето  лице, 

на  чиито  капацитет  участникът  се  позовава – "ЕВАСТО" ООД с ЕИК: 115797656), копие 

на договор за наем на техника, сключен между участника и предвиденото за  изпълнение  на 

поръчката  трето  лице, на  чиито  капацитет  участникът  се  позовава – "ЕВАСТО" ООД и 

декларация от третото лице за предоставяне на наетата техника за срока на договора.  

Участникът с допълнително 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, 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 
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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 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 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., от които – 5 бр. собствени и 2 броя наети от "ЕВАСТО" ООД; 

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 - собствени, АД; в) комбинирани багери / челни 

товарачи – 2 бр., от които единият е собствен, а дргият е нает от "ЕВАСТО" ООД; г) 

водоноски - 2 бр. - собствени  – Част IV, Раздел В, поле „Инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване“ от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), представен от участника и от предвиденото за изпълнение на 

поръчката трето лице, на  чийто  капацитет  участникът  се  позовава – ""ЕВАСТО" 

ООД са декларирани данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията или 

техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на 

договора, 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 

http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp
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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; 

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. 

 С приложеното копие на договор за наем на техника, сключен между участника и 

предвиденото за  изпълнение  на поръчката  трето  лице, на  чиито  капацитет  участникът  се  

позовава – "ЕВАСТО" ООД и декларация от третото лице за предоставяне на наетата техника 

за срока на договора, са представени доказателства за поетите от третото лице задължения. 

Водена от горната констатация за отсъствието на липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително на нередовност или фактическа грешка, комисията 

единодушно реши да допусне участника до разглеждане на техническото му предложение. 

4. Комисията направи следните констатации за останалия участник, по отношение 

на който в предходно заседание е установено несъответствие или липса на информация, 

относно съответствието му с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, при което установи следното: 
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"ЕКОР" ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът с първоначално представения с офертата си 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/ не е 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. 

Посочените обстоятелства са подробно описани и мотивирани в предходния протокол от 

работата на комисията – протокол № 2 от 19.11.2020 г.. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП 

и чл.54, ал.8 от ППЗОП препис от предходния протокол от работата на комисията - протокол 

№ 2 от 19.11.2020 г., 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, е изпратен на участника в деня на публикуването му в профила на 

купувача, като на основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП от участника е 
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изискано да представи 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 в изпратения протокол по отношение на 

участника съобразно направените констатации. Получаването на предходния протокол от 

работата на комисията е удостоверено с обратна разписка от 20.11.2020 г.. В 

законоустановения срок от 5 (словом: пет) работни дни съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП, а 

именно: до 17.00 ч. на 27.11.2020 г., в деловодството на Община Смолян не са постъпили 

допълнителни документи от участника, с което за него остава неудостоверено постигането 

на съответствие с горепосочените критерии 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: Участникът 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); Участникът 

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. 

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

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 

комисията единодушно реши да не допусне участника до разглеждане на техническото 

му предложение. 

 

 5. С това работата на комисията по разглеждане на документите, включително и 

допълнително представените, 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 в настоящия и предходните 

протоколи от работата на комисията 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: 
 

https://portal.registryagency.bg/commercial-register
http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp
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І. На основание чл.107, т.1 от ЗОП във връзка с чл.59, ал.1, т. 3, чл.63, ал.1, т.1, 

буква „б“  и т.8 от ЗОП, предлага за отстраняване следния участник: 

 

- "ЕКОР" ЕООД 

 

II. На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП допуска следните участници до 

разглеждане на техническите им предложения в подадените оферти: 

 

- „ЕКО РЕСУРС-Р“ ООД  

- ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН“ 

- „MИТ И КО“ ЕООД  

- „ГЛОБЪЛ КЛИНЪР“ ООД 

 

Гореописаните действия, констатации и решения на комисията са отразени в протокол 

№ 3 от 30.11.2020 г. от работата на комисията. 

 

Четвърто заседание: 

 

На 30.11.2020 г., в 11:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия 

етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. 

България № 12, 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.56, 

ал.1-2 и чл.57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

/ППЗОП/. 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците, за които беше установено, че отговарят на изискванията за лично състояние 

и на критериите за подбор, като на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП провери дали същите 

са подготвени и представени в съответствие с обявените от възложителя условия: 

 

1.1. "ЕКО РЕСУРС-Р" ООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи:  

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо: Предложение 

за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и изискванията на 

възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, към което са приложени  подход и 

програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията на 

участника за организация на изпълнение на поръчката и анализ на основните рискове, 

които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на услугите и мерки 

за тяхното управление и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 3. 

Кратко описание на подхода и програмата за изпълнение на поръчката: 

О Р Г А Н И З А Ц И Я  
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НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
- СЪЩНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

I. ОСНОВНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

2. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
3. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
4. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ 
5. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
6. НОРМИ, СТАНДАРТИ, РАЗРЕШИТЕЛНИ 

6.1.  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА УСЛУГАТА 

- Закон за управление на отпадъците:  

-  Общи разпоредби 
- Компетентни органи 
- Финансиране на управлението на отпадъците 
- Информация и отчетност 
- Наредба № 2 за класификация на отпадъците 
- Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за 

- дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри 

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали 

- Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Смолян 

- Нормативни изисквания, произтичащи от рамкови закони и 

законодателство в други области 

- Закон за опазване на околната среда 

- Закон за местните данъци и такси 

- ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО 

НА ОТПАДЪЦИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА 

7. КОМУНИКАЦИЯ, ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ 

7.1. Комуникации с Възложителя 

- Комуникационен процес 

7.2. Комуникация с обществеността, жалби и сигнали 

7.3.  Комуникация с органи на държавната власт и взаимодействие с 

институциите 
8. РАБОТНО ВРЕМЕ 
9. КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ И РАЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО 

9.1. Дейности за развитие и усъвършенстване на персонала 
9.2. Безопасност и охрана на труда 

9.3. Предпазни средства 

9.4. Мерки за управление и контрол на качеството при изпълнение на 

поръчката 

Участникът е представил схематично структурата си на управление. Предстявено е 

описание на задълженията и отговорностите на: - Управителят; Началник звено 

Смолян; Главен счетоводител; Юрисконсулт; Началник-транспорт; Сервиз и 

транспортен персонал, включително - Главен механик и Диспечер; Проверител дейност 

Чистота; Водачи на транспортни средства и ПС техника; Комунални работници 
10. НАЛИЧИЕ НА ДОСТАТЪЧЕН КАПАЦИТЕТ ЗА СРОКА НА ДОГОВОРА 
11. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА 

12. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА 

ТЕХНИКАТА 
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- Сервиз за поддръжка и материално-техническа база 
- ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА И ОБМЕН НА ДАННИ 

- КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

АВТОПАРКА 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

1. Доставяне и разполагане на съдове за битови, отпадъци от опаковки и 

биоразградими отпадъци. 

2. ДЕЙНОСТИ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ 

2.1. Дейности по: сметосъбиране на твърди битови отпадъци; сметоизвозване 

на твърди битови отпадъци; и събиране и извозване със самосвали (товарни 

автомобили) на градински отпадъци, сгурия от отопление през зимния сезон и 

други отпадъци: 
- Видове отпадъци, изисквания, индикативни количества 
- Видове отпадъци, които са предмет на обществената поръчка 

- Честота на извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 

- Допустими технологични операции по събиране и транспортиране на 

твърди битови отпадъци от специализираните съдове 

- Експлоатация, ремонт и почистване на контейнерите и кофи за отпадъци 
- Събиране и транспортиране на битови отпадъци от точките за събиране пред 

жилищни и обществени сгради 
- Обхват на работата 
- Комплект на оборудване 
- Основни технологични операции, които се изискват при претоварването 

на ТБО от съдовете в сметосъбиращите автомобили 
- Технологична стратегия 
- Маршрути за транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране 

- Извънредни услуги по събиране и транспортиране на отпадъци 

- Изисквания за състоянието на точките при събиране и транспортиране 

на отпадъци от контейнери 

- Отчитане и измерване на дейностите по почистване 

- Критерии за определяне качеството на работата по сметосъбиране и 

сметоизвозване 

- Контрол и отчетност на изпълнението на дейностите 

2.2. Дейност по разделно събиране и извозване на отпадъци от опаковки - 

хартия, пластмаса, метал, стъкло и други, образувани на територията на 

община Смолян: 

- Видове отпадъци, изисквания, индикативни количества 
- Разделно събиране отпадъци от опаковки включват: - Хартии и картони; 

Пластмаси; Стъкло; Метали; Дърво; Смесени отпадъци от опаковки; Разделно 
събирани рециклируеми отпадъци 

- Обхват на работата 
- Комплект на оборудване 
- Технологични операции, които се изискват при претоварването на разделно 

събраните отпадъци от съдовете в сметосъбиращите автомобили 
- Технологична стратегия 
- Маршрути за транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране 
- Честота на извършване на услугата по разделно събиране на отпадъци от 

опаковки 
- Допустими технологични операции по събиране и транспортиране на разделно 

събраните отпадъци от специализираните съдове 
- Експлоатация, ремонт и почистване на съдовете за отпадъци 
- Събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от точките за 
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събиране пред жилищни и обществени сгради 
- Извънредни услуги по събиране и транспортиране на отпадъци 
- Изисквания за състоянието на точките при събиране и транспортиране на 

отпадъци от контейнери 
- Отчитане и измерване на дейностите по разделно събиране на отпадъци от 

опаковки 
- Критерии за определяне качеството на работата по разделно събиране на 

отпадъци 
- Контрол и отчетност на изпълнението на дейностите 

2.3.Дейност по разделно събиране, съхраняване и извозване на битови 

биоразградими отпадъци, образувани на територията на община 

Смолян: 

- Видове отпадъци, изисквания, индикативни количества 
- Комплект на оборудване 
- Технологична стратегия 
- Маршрути за транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране 
- Честота на извършване на услугата по разделно събиране на биоразградими 

отпадъци 

- Допустими технологични операции по събиране и транспортиране на разделно 

събирания битов биоразградими отпадък от специализираните съдове 

- Експлоатация, ремонт и почистване съдовете за отпадъци 

- Събиране и транспортиране на битовия биоразградим отпадък от точките за 

събиране пред жилищни и обществени сгради 

- Извънредни услуги по събиране и транспортиране на отпадъци 

- Отчитане и измерване на дейностите по разделно събиране, съхраняването и 

извозване на битови биоразградими отпадъци 

- Критерии за определяне качеството на работата по разделно събиране на 

отпадъци 

- Контрол и отчетност на изпълнението на дейностите 
Събиране и транспортиране на Едрогабаритни неспецифични отпадъци 

- Технология за извършване на дейности по събиране на Едрогабаритни 
неспецифични отпадъци 

- Последователност на извършваните работи 
- Комплект на оборудване 

- Маршрути за транспортиране на Едрогабаритни неспецифични отпадъци до 

съоръжение за третиране 

- Отпадъци, оставени в непосредствена близост до съдовете за битови 

отпадъци - събират се и се транспортират при ежедневното почистване около 

съдовете 

- Събиране и транспортиране на строителни отпадъци формиран около 

съдовете за смет 

- Технология за извършване на дейности по събиране на строителни 

отпадъци 
- Последователност на извършваните работи 

- Комплект на оборудване 

- Събиране и транспортиране на градински отпадъци, образувани от 

домакинствата сезонно от еднофамилните жилища 

- Технология за извършване на дейности по събиране на градински отпадъци 

- Последователност на извършваните работи 
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- Комплект на оборудване 

- Маршрути за транспортиране на градински отпадъци до съоръжение за 

третиране 

- Събиране и транспортиране на отпадъци от сгурия и пепел, генерирани 

сезонно от отоплението на домакинствата на твърдо гориво 
- Комплект на оборудване 
- Начин на изпълнение 

Предложение и мерки за недопуснане на препълване на съдовете и/или 

замърсяване на прилежащата им територия 
- Организация на дейностите по замяна на дефектирали съдове по време на 

изпълнението на договора 
- Мерки за обезпечаване на срочното и адекватно изпълнение на това 

задължение 

- Текущ мониторинг относно състоянието на разположените и обслужвани 

съдове за отпадъци, представени са предвижданията за: - Същност и обхват, 

Конкретни дейности за изпълнението, Описание на очакван ефект от 

изпълнението на мярката 

- Дружеството ще поддържа на склад резервни съдове, което ще позволява 

своевременната подмяна на дефектирали съдове. 

- Мерки за обезпечаване на срочното и адекватно изпълнение на това 

задължение 

- Конкретни дейности за изпълнението й 

- Експерт, ангажиран с изпълнението 

- Описание на очакван ефект от изпълнението на мярката 
- Дезинфекция и измиване на контейнерите за отпадъци 
3. Дейности за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 

- Обхват на дейността 
А. Метене 

- Дейност ръчно метене на улични платна 
- Оборудване и екип 
- Описание на работата 
- Контрол 
- Ръчно почистване на отпадъци от улични кошчета 
-  Екип и оборудване 
- Начин за изпълнение на дейността 
- Изисквания за състоянието на точките при събиране и транспортиране на отпадъци 
3.1. Дейност „Машинно метене на улични платна“ 
- Начин за изпълнение на дейността 
3.2. Дейност „Ръчно миене с маркуч “ 
- Начин за изпълнение на дейността 
3.3. Дейност „Миене на дюзи“ 

- Критерии за извършване на дейността 
- Начин за изпълнение на дейността 

3.4. Дейност „Оросяване на улици и площади“ 

- Начин за изпълнение на дейността 

3.5. Уборка - ръчна или с помощта на инструменти- щипки, лопати, колички и 

др. 

- Критерии за извършване на дейността 

- Начин за изпълнение на дейността 

3.6. Почистване на улични оттоци 
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- Критерии за извършване на дейността 

- Начин за изпълнение на дейността 

- Оборудване и екип 

- Действия за подобряване на качеството 
3.7. Почистване на нерегламентирани замърсявания 

- Начин на изпълнение 
- Оборудване и екип 

3.8. Почистване на уличните платна от наноси и кал 
- Механизирано почистване на уличните платна от наноси и кал 
- Критерии за извършване на дейността 
- Начин за изпълнение на дейността машинно почистване на улични платна от 

наноси и кал 
- Екип и оборудване 
- Ръчно почистване на уличните платна от наноси и кал 
- Критерии за извършване на дейността 
- Начин за изпълнение на дейността 
- Екип и оборудване 

Б. Допълнителни дейности към дейност метене: 

А. Дейност „Премахване (тесане или третиране) на нежеланата тревна 

растителност по улиците и обществените места, за които се изисква услугата 

по почистване 
- Критерии за извършване на дейността 
- Начин за изпълнение на дейността 
- Екип и оборудване 
Б. Дейност „Спешно почистване на улиците, при разливане или катастрофи, 

включително извозване на отломки, трупове на безстопанствени животни и др. 

” 

- Контрол 

- Екип и оборудване 

- Начин на изпълнение на дейността 

С. Дейност „Почистване на обществени места по заявка преди и след празници, 

панаири и други обществени събития“ 
- Критерии за извършване на дейността 
- Начин за изпълнение на дейността 
- Екип и оборудване 
- Честота на извършване на услугата по поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване 
- Отчитане и измерване на дейностите по поддържане чистотата на териториите 
за обществено ползване 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

ОБХВАТ, ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПОРЪЧКАТА 
- ОБХВАТ 
- ЦЕЛИ 

- ПРИНЦИПИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

- ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И 

ПОДРАСТВАЩИТЕ 

- ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА чрез: -  

o Повишаване нивото на информираност и провокиране интереса на 

гражданите; 

o Обръщане на специално внимание на подрастващите и учениците, за 
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създаване на трайни знания, умения и навици свързани с разделянето и 

оползотворяване на отпадъците; 

o Привличане на медиите за съдействие при реализация на дейностите с 

отпадъците и др. 
- Обучение и работа с обществеността и подрастващите 
- Цели на програмата 
- Обхват на програмата: 

o Всички подрастващи в детски градини, начални, средни училища и 

висши учебни заведения, учебни и подготвителни центрове в целия 

възрастов диапазон на обучение. 

o Всички граждани, обитатели на жилищни комплекси, кооперации и 

индивидуални жилища. 

o Институции, обществени организации и стопански субекти, които 

генерират битови и приравнени към тях отпадъци. 
o Местните печатни и електронни медии. 

o Основната цел е да се допринесе за намаляване на въздействията върху 

околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряването на 

ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите 

на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на 

отпадъците. 

o Най-общо уврежданията на околната среда може да се систематизират 

както следва: 

- Шум; 

- Отработени газове;  

- Неприятни миризми; 

- Вредности от запалване на отпадъците във или извън контейнерите; 

- Замърсяване на прилежащите до контейнерите площи от неправилно изсипани 

или в последствие разпилени отпадъци. 

- МЕТОДИ НА РАБОТА 

4. ОБХВАТ И ДЕЙНОСТИ, СЪОБРАЗНО ВИЖДАНЕТО НА „ЕКО РЕСУРС 

- Р“ ООД ЗА ПОДХОД, ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
5. ОТЧИТАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА 
ДОГОВОРА 
6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
7. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

V. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕТЕ, КОИТО МОГАТ ДА 

ДОВЕДАТ ДО ЗАБАВЯНЕ ИЛИ НЕКАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

УСЛУГИТЕ И МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

- УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ 
- Технологични рискове 

o Риск свързан с повреда с механизацията; 

o Риск, свързан с проблеми с техническото оборудване и 

вътрешнофирмената организация на персонала; 

- Екологични рискове: 
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o Риск свързан с дефектирал съд за твърди битови отпадъци; 
o Риск свързан с преждевременно препълване на съдовете; 
o Риск свързан със замърсяване на повърхностни, подпочвени води и почва по 

време на изпълнение на дейностите; 
o Риск свързан със замърсяване на прилежащи на съдове за битови отпадъци 

площи; 
o Риск свързан със замърсено място за обществено ползване в община Смолян в 

следствие на проведено събитие; 
o Риск свързан с обилен снеговалеж, предизвикал заледявания и непроходими 

улици за период, по продължителен от 24 /словом: двадесет и четири/ часа; 
o Риск свързан с вредното влияние върху въздуха, включително емисии на 

вредни газове; 
o Риск, свързан с опазване на околната среда 

- Други рискове: 

o Риск, свързан с промяна на План-сметката за съответната година, водещ до 

промяна в организацията на изпълнение; 

o Риск, свързан с промяна в законодателството; 

o Риск, свързан с промени в организацията на Възложителя; 

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОЦЕСА ПО АНАЛИЗА НА РИСКА 

ПОДХОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

РИСКА 

1. Добро финансово управление: 

- Икономичност 

- Ефективност  

- Ефикасност 

2. Адекватен вътрешен контрол 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

- режим превантивен 

- режим криза 

- режим постфактум 

- Процеси в управлението на риска 

- Стратегия за управление на риска 

- Методи на Управление на риска 

o Ограничаване (управление) на риска 

o Прехвърляне на риска 

o Толериране на риска 

- Начини за осъществяване Управлението на риска 

- Етапи на процеса на управлението на риска 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ 

- Външни рискове 

- Вътрешни рискове 

КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ 

- Превантивни 

- Констативни 

- Корективни 

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ 

- Управление на документите и записите 

- Информационна и комуникационна политика 

- Информационна сигурност 
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МОНИТОРИНГ 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ 

- Висок риск 

- Среден риск 

- Нисък риск 

МЕТОДИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ 

МЕТОДИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

- Ограничаване (управление) на риска 

- Прехвърляне на риска 

- Толериране на риска 
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ 
1 .Разглеждане на дейността при изпълнение на договора за обществена поръчка, по 
отношение на: -идентифициране на целите; нормативни актове, регламентиращи 
дейността; вътрешни правилници. 
2. Събиране на информация за рисковете - данни за промени в персонала и 
ръководството на структурните звена, извършвани предишни проверки на дейността, 
нормативни актове, регламентиращи дейността, информационни системи, връзки и 
взаимоотношения между структурните звена. 
3. Оценка на рисковете в стратегически аспект от ръководството на ЕКО РЕСУРС 
- Р ООД и Кмета на Община Смолян. 
ВТОРИ ЕТАП: 

1. Разглеждане на избрана дейност /процес/, съгласно сключения договор. 

2. Събиране на конкретна и подробна информация за дейността на структурната 

единица. 

3. Оценка на конкретните рискове в дейността се оценяват в оперативен аспект, 

като се изхожда от задачите по оперативния план на структурната единица. 

4. Оценяват се въведените контролни дейности. 

5. Докладване и даване на препоръки. 

6. Осъществяване на контрол по изпълнение на препоръките. 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР за 

обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане 

на чистота на териториите за обществено ползване в община Смолян“: 

Рискове, свързани с проблеми с техническото оборудване: 

- Повреда на механизацията 

- авария на машина, която не може да бъде отстранена от квалифициран персонал 
Рискове, свързан с опазване на околната среда - екологични рискове: 

- Рискове, свързани с вредното влияние върху въздуха, вкл. емисии на вредни 
газове: 

o Нискоекологична механизация 
- Риск свързан с замърсяване на повърхностни, подпочвени води и почва по време 

на изпълнение на дейностите 
- Риск свързан с замърсяване на прилежащи на съдове за битови отпадъци площи 
- Риск свързан с обилен снеговалеж, предизвикал заледявания и непроходими 

улици за период, по продължителен от 24/словом: двадесет и четири/ часа 
- Риск свързан със замърсено място за обществено ползване на територията на 

община Смолян, вследствие на проведено събитие. 
За горепосочените рискове, участникът е представил - Аспекти на проявление на 
риска; Области и сфери на влияние; Момент на поява; Вероятност за настъпване на 
риска; Контролни дейности; Мерки за недопускане проявлението на риска и Мерки за 
преодоляване на последиците при настъпване на риска 
ДРУГИ РИСКОВЕ: 
Риск свързан със „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в община Смолян” 
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- Превантивни мерки по предотвратяване на евентуани рискове при 
„Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване в Община Смолян” и тяхното минимизиране при 
евентуално настъпване 

o Нарушаване на „графика на извозване на отпадъците и_изпълнение на 
всички други дейности предмет на договора ” 

o Превантивни мерки по предотвратяване на евентуални рискове от 
нарушаване на графика на извършваните дейността и тяхното 
минимизиране при евентуално настъпване.  

- Цел на организацията за работа и мерките за изпълнение 
- Технологичен процес на събиране на отпадъците 
- Вид, брой и разполагане на съдовете 
- Измиване и дезинфекция на съдовете за ТБО 
- Вид и брой на специализираните автомобили за транспортиране на отпадъците 

Риск свързан с дефектирал съд за твърди битови отпадъци 
Риск свързан с преждевременно препълване на съдовете 
Риск от трудности от атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия 
Риск, свързан с промяна на План-сметката за съответната година, водещ до промяна в 
организацията на изпълнение 
Риск, свързан с промяна в законодателството 
Риск, свързан с производствени проблеми на изпълнителя, в това число проблеми с 
техническото оборудване и вътрешнофирмената организация на персонала 

- Рискове, свързани с персонала: 

o недобросъвестно поведение на служителите, текучество 

o неосигурена безопасност на трудовата среда - трудови злополуки 

ДОКЛАДВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ И КОМУНИКАЦИЯ 

- Вътрешна отчетност 

ОТГОВОРНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ: 

МАТРИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРАВАТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ В ПРОЦЕСА НА 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА: 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

VI. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА 

- ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Целта е да се осигури Управление на дейностите свързани с отпадъците по начин, 

който: 

- Не застрашава човешкото здраве; 

- Намалява количеството на отпадъците и тяхното вредно въздействие; 

- Създаване предпоставки за повторна употреба и рециклиране на някои полезни 

компоненти на отпадъците, вкл. и на опаковките; 

- Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и 

транспортиране на отпадъците; 

- Намаляване на съдържанието на опасни вещества в отпадъците; 

- ПРИНЦИПИ 

- Принцип на предотвратяването; 

- Интегрирано управление на отпадъците; 

- Пълна отговорност и спазване на принципите “отговорност на производителя” 

и “замърсителя плаща” 

- Идентифициране на реални н потенциални рискове и опасности за околната 

среда и човешкото здраве, възникващи в процеса на дейностите — събиране и 

транспортиране на битови отпадъци, едро габаритни неспесифични отпадъци, 
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градински и биоразградими отпадъци и др. и такива от улично почистване на 

обществени площи. 

- Територии, попадащи в зоните на риск от замърсяване в процеса на извършване 

на дейностите по събиране, транспортиране и предаване за третиране на 

отпадъците; 

- Фирмен подход за решаване на проблемите, свързани с изпълнението на 

транспортните маршрути и обслужване на контейнерния парк, както и с 

опазване на околната среда и здравето на жителите на обслужваните селища. 

1. Превенция на дейностите, осигуряващи изпълнение на обществената 

поръчка 

2. Превенция на дейностите, потенциално генериращи проблеми с 

опазване на околната среда и защита на човешкото здраве. 

3. Поддържане на технически изправни и чисти специализирани съдове за 

събиране на отпадъци от населението и обслужващата сфера. 

4. Предприемане на разяснителни дейности сред жителите на 

обслужваните райони 

5. Поставяне върху контейнерите на стикери с подходящи символи и 

надписи за превенция на запалването и/или замърсяването им с небитови 

отпадъци. 

6. Незабавна реакция и предприемане на действия при възникване на 

проблеми, свързани с нарушаване на технологичния ритъм в процеса на 

извършване на дейностите с отпадъци, при сигнали от 

административните власти и гражданите. 

7. Събиране на разпиляните отпадъци около контейнерите и почистване на 

площадките около контейнерите, в т.ч. и край подемното устройство на 

специализирания автомобил (ако възникне такава необходимост), след 

всяко обслужване. Тази дейност ще се извършва от работните екипи на 

сметосъбиращите автомобили. 

8. Измиване и дезинфекция на съдовете за сметосъбиране, съгласно 

изискванията на обществената поръчка. 

9. Ще се забрани нерегламентираното спиране на сметосъбиращите 

автомобили по трасето от територията на града до съоръжението за 

третиране на отпадъците, в районите на защитени местности и зони (ако 

има такива), в случаите, когато транспортните им маршрути до депото 

преминават през или покрай тях. 

10. Ще следва незабавна реакция за гасене на запалени контейнери след 

получаване на сигнали за това от граждани, общинската екослужба или 

контрольори на дружеството. Най-малко, двукратно през годината, ще се 

извършва симулативно проиграване, с работните екипи, на ситуация, 

свързана с гасене на запалени контейнери 

План на организация по изпълнение на мерките по управление и контрол на качеството 

при изпълнение на дейностите. 

- Превантивни природозащитни мерки 

- Инструктажи 

- Почистване 

Други: - Участникът е представил в табличен вид рискови събития при изпълнение на 

договора, като за вскяко от тях е посочил: - Дейности от предмета на договора,  

Възможни негативни влияния и Мерки за преодоляването им и конкретни действия. 
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МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ 

НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ И 

РЕСУРСИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ 

- МЯРКА - Превантивни природозащитни мерки 

- МЯРКА – Инструктажи 

- МЯРКА – Почистване 

- МЯРКА - Ограничаване на шума от извършваните дейности 

- МЯРКА - Мерки за опазване качеството на атмосферния въздух при работа с 

МПС /ефективно използване на наличната механизация/ 

- МЯРКА - Ограничаване на въздействието върху птиците и животните в 

общината 

- МЯРКА - Ограничаване на въздействието върху растителността, попадаща в 

обхвата на общината 

За всяка от посочените мерки е представен план за организация по изпълнението. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и 

съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

В рамките на представената организация за изпълнение на поръчката, участникът е 

представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на поръчката, със 

съответната ресурсна обезпеченост за изпълнение, като е описал разпределението, 

броя на заетите лица, техните задължения и отговорности и оборудването, което ще се 

използва при изпълнение на съответната дейност. Участникът представя в тази връзка 

начините ресурси за изпълнение на всички дейности, включени в предмета на 

поръчката, съгласно Техническото задание и проекта на договор.  В техническото си 

предложение участникът е предложил организация за изпълнение на поръчката, 

обхващаща всички дейности и поддейности, в съответствие с обхвата на поръчката и 

заложените цели и резултати. Представен е подхода за изпълнение, със съответно 

обосноваване и ресурсна обезпеченост за изпълнението, както и контрола, който ще се 

осъществява, което от своя страна да доведе до безпроблемно изпълнение на услугата. 

Описан е процесът по изпълнение на всяка дефинирана от възложителя дейност, 

включително обхвата и съдържанието на дейностите, основните технологични 

операции, включени в съответната дейност, нейната честота на извършване, 

критериите за определяне качеството, технически средства и съоръжения, с които 

разполага и предвидения за изпълнението екип. 

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно 

описание и на организационните дейности, обуславящи изпълнението на поръчката. 

Така например за изпълнението на дейностите по разделно събиране и извозване на 

отпадъци от опаковки - хартия, пластмаса, метал, стъкло и други, образувани на 

територията на община Смолян, участникът е разграничил и дефинирал различните 

видове отпадъци, изисквания, Обхват на работата; Комплект на оборудване; 

Технологични операции, които се изискват при претоварването на разделно събраните 

отпадъци от съдовете в сметосъбиращите автомобили; Технологична стратегия; 

Маршрути за транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране; Честота на 

извършване на услугата; Допустими технологични операции по събиране и 

транспортиране на разделно събраните отпадъци от специализираните съдове; 

Експлоатация, ремонт и почистване на съдовете за отпадъци; Събиране и 
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транспортиране на разделно събраните отпадъци от точките за събиране пред 

жилищни и обществени сгради; Извънредни услуги по събиране и транспортиране на 

отпадъци; Изисквания за състоянието на точките при събиране и транспортиране на 

отпадъци от контейнери; Отчитане и измерване на дейностите; Критерии за 

определяне качеството на работата по разделно събиране на отпадъци и Контрол и 

отчетност на изпълнението на дейностите. Описанието не се свежда единствено до 

изброяване на дейностите и поддейностите, а е налице представяне на начина на 

изпълнение. 

Представени са изисквания, за които участникът ще следи с оглед качествено 

изпълнение на услугата; критериите за определяне качеството на работата, 

техническите средства и съоръжения, които ще се използват и предвидения за 

изпълнението на съответната поддейност екип. По този начин участникът е описал 

всички действия по изпълнение на дейностите, включително тези, подлежащи на 

съгласуване и контрол и на мероприятията за изпълнение на всички услуги в обхвата 

на поръчката за качествено и в срок изпълнение на договора за обществената поръчка.  

Налице е представяне на визията на участника за изпълнение на дейностите, изложен 

е начинът на изпълнение на предмета на обществената поръчка, обхвата на дейностите, 

които ще се изпълняват, конкретния екип, ангажиран с изпълнението на съответната 

дейност и техническите средства, които ще се използват. Предвижданията са 

съобразени с характера и сложността на услугата, включват всички процеси, 

съставящи отделните дейности,  включително дейностите по контрол, отчитане и 

съответно приемане на основните дейности, в съответствие с одобрения проект на 

договор.  

Участникът е представил разпределение на екипа, на който е възложено изпълнението 

на поръчката, обвързано с конкретния подход за изпълнение на услугите. 

Идентифицирана е необходимата механизация и техническо оборудване, които ще се 

използват при всеки отделен вид дейност. Предвиденото оборудване като вид дава 

възможност за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя. 

Предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е 

съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, 

което се явява предпоставка за срочното изпълнение на услугата. Предвижданията на 

участника за организацията и управлението на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, са в съответствие с 

видовете дейности съгласно техническото задание. Предвижданията включват и 

управлението и начина на комуникация, включително: - Комуникации с Възложителя; 

Комуникация с обществеността, жалби и сигнали; Комуникация с органи на 

държавната власт и взаимодействие с институциите. Предложени са мерки за контрол 

на качеството на услугите, както и дейности за развитие и усъвършенстване на 

персонала; Безопасност и охрана на труда и предпазни средства. 

Предвид гореизложеното комисията счита, че предвижданата от участника 

организация за изпълнение, включително предложеното разпределение на ресурсите, 

съгласно планираните дейности са приложими за конкретната услуга – предмет на 

поръчката, предвид нейните характеристики и особености. Участникът е представил и 

методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 
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съгласуване, контрол и отчитане на дейностите и други организационни аспекти, 

които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

На следващо място участникът е представил анализ на дефинираните от възложителя 

основни  рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на 

услугите и мерки за тяхното управление. 

В тази част от техническото си предложение, участникът е представил теоретично 

изложение относно процесът по анализ и управление на риска, представяне на 

дефинираните от възложителя и допълнителни идентифицирани от участника рискове, 

групирани и определени като – технологични, екологични и други рискове. 

Представени са процесите по анализ и управление на риска, включително: - 

идентифициране на рисковете; контролни дейности; информация и комуникация; 

мониторинг; класификация на рисковете; матрица за определяне правата и 

отговорностите в процеса на управление на риска и т.н. 

На тази база е извършена оценка на всички дефинирани от възложителя рискове, като 

за всеки е оценена - Вероятност за настъпване на риска; Аспекти на проявление на 

риска; Области и сфери на влияние; Момент на поява и Контролни дейности. След 

като е извършил оценка на рисковете и е анализирал възможните сфери на влияние и 

аспекти на проявление, описал е дейностите, върху които може негативно да повлияе 

сбъдването на съответния риск, участникът е  разписал конкретни мерки за 

недопускане и преодоляване на последиците при евентуално настъпване на риска. Така 

например по отношение на дефинирания от възложителя риск „замърсяването на 

прилежащи на съдове за битови отпадъци площи”, участникът е разписал превантивни 

мерки като: - Изпълнение на дейностите по договора за обществена поръчка с 

качествени съдове за смет, отговарящи на висок стандарт; Поддържане на технически 

изправен контейнерен парк; Поддържане на резерви на налични контейнери. 

Поддържане на дежурно звено, което своевременно да изчисти своевременно 

замърсените площи и Периодични инструктажи на персонала относно действия при 

такива обстоятелства, непрекъснат контрол на територията на община Смолян. 

Участникът е предвидил: - Дежурно звено за отстраняване на аварийни замърсявания 

и/или почистване на замърсената територия. Обученият персонал на дружеството 

действа при спазване на изготвения план за действие, с оглед преодоляване на 

последиците при евентуално настъпване на риска. По същият начин участникът е 

идентифицирал подходящи мерки както за предотвратяване на настъпването, така и за 

минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване на всеки от дефинираните 

от възложителя рискове, така че договорът да бъде завършен в определените в 

техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно изискванията на 

възложителя. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение 

на участника съответства на предварително обявените от възложителя с 

откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му, като са налице следните обстоятелства: Участникът е представил 

предвижданията си за подход и програма за изпълнение на поръчката, включващи 

описания в следния обхват: 

А. Организация на изпълнение на поръчката – предлаган подход, план за работа 

и организация, начини за изпълнение на дейностите, включени в предмета на 

поръчката, съгласно Техническото задание и проекта на договор, със съответно 

обосноваване и ресурсна обезпеченост за изпълнението им и контрол с цел изпълнение 

на услугите съгласно изискванията на Възложителя. 
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Б. Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или 

некачествено изпълнение на услугите и мерки за тяхното управление.  

Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и 

сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на 

въздействието им върху изпълнението на дейностите по договора, като е предложил 

мерки за недопускане и предотвратяване на дефинираните рискове. Посочени са  

похвати и мерки, посредством които реално е възможно да се повлияе на 

възникването, респ. негативното влияние на всеки дефиниран риск, така че същият 

да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на 

обществената поръчка. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето 

му. На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и 

организация за изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на 

възложителя съгласно техническото задание и проекта на договор, комисията формира 

заключение, че е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на 

възложителя, което дава разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на 

дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Посочените обстоятелства обуславят редовност на офертата, в съответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът е представил оферта, която 

отговаря  на  предварително  обявените  условия,  както  и  че  е изпълнил  

задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  

от възложителя  условия. При констатираното следва участника да се допусне до етап 

отваряне на ценовото предложение, тъй като техническото предложение съдържа в 

себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

отваряне на ценовото предложение. 

1.2. ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи:  

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо: Предложение 

за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и изискванията на 

възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, към което са приложени  подход и 

програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията на 

участника за организация на изпълнение на поръчката и анализ на основните рискове, 

които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на услугите и мерки 

за тяхното управление и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 3. 

Кратко описание на подхода и програмата за изпълнение на поръчката: 
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1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

2. ПЛАН ЗА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

A. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

- ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖЪР 

- ОПЕРАТИВНО ЗВЕНО 

- АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО 

- ОБРАБОТКА НА ДАННИ 

- МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ 

- ДИСПЕЧЕР 

- ДОСТАВКИ 

- ЗВЕНО РЕМОНТ И СЕРВИЗ 

3. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

3.1. ПОЛИТИКА И ДЕФИНИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ 

- ОТГОВОРНОСТИ РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР 

- ОТГОВОРНОСТИ РЪКОВОДИТЕЛ АВТОТРАНСПОРТ 

- ОТГОВОРНОСТИ ОРГАНИЗАТОР ДЕЙНОСТ/ ИНСПЕКТОР 

- ОТГОВОРНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕКСКИ ЕКИПИ 

3.2.ПЛАНИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ 

3.3.ИЗПЪЛНЕНИЕ, ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ВИДОВЕТЕ 

РАБОТИ 

3.4.КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА 

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ 

3.5.УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ОСИГУРЯВАНЕ НА 

КАЧСТВОТО 

- Предварителен контрол 

- Текущ контрол 

- Последващ контрол 

- Проверка на версията 

- Формиране на диагнозата 

- Проверка на резултата 

3.6.ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ТРУДА 

4. ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

4.1.ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП 

4.2.ЕТАП НА ФАКТИЧЕСКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

4.2.1. КОМУНИКАЦИЯ, ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ, ЖАЛБИ И 

СИГНАЛИ 

4.2.2. КОМУНИКАЦИЯ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

4.2.3. КОМУНИКАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ 

4.2.4. КОМУНИКАЦИЯ С ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУЦИИТЕ 

4.2.5. КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ И РАЗЯСНЯВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВОТО 

4.2.6. ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА ЗА 

СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА 
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4.2.7. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, АКТИВИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

И ДОСТАТЪЧЕН КАПАЦИТЕТ 

4.2.8. ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ТРАНСПОРТНИ 

СРЕДСТВА И ТЕХНИКА 

4.2.9. СЪДОВЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ- ПОДДРЪЖКА И 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

4.2.10. СЪСТОЯНИЕ НА СЪДОВЕТЕ И ТОЧКИТЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИ 

4.2.11. КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТЧИТАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ 

5. НАЧИН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

5.1.СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ 

5.2.РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ 

5.3.РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ 

БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ 

5.4.ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА СЪДОВЕТЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

5.5.РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА СЪДОВЕТЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИ 

5.6.ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ 

5.6.1. ДЕЙНОСТ РЪЧНО МЕТЕНЕ 

5.6.2. ДЕЙНОСТ МИЕНЕ 

5.6.3. ДЕЙНОСТ ОРОСЯВАНЕ 

5.6.4. ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИ ОТТОЦИ 

5.6.5. ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА ОТ НАНОСИ И КАЛ 

Б. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО 

ЗАБАВЯНЕ ИЛИ НЕКАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ И МЕРКИ 

ЗА ТЕХНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

1. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

- УСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И КОНТЕКСТА 

- ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ 

- АНАЛИЗ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ РИСКОВЕ 

- МАТРИЦА НА НАПРАВЕНИЯ АНАЛИЗ НА ДЕФИНИРАНИТЕ РИСКОВЕ 

- ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ 

- ТРЕТИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ 

- РЕГУЛЯРЕН МОНИТОРИНГ НА РИСКОВЕТЕ И СРЕДАТА 

2. ОЦЕНКА, АНАЛИЗ И МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ РИСКОВЕ 

2.1. Р1: ПОВРЕДИ НА МЕХАНИЗАЦИЯТА 

2.1.1. АСПЕКТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ 

2.1.2. ОБЛАСТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ 

2.1.3. СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 
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МАТРИЦА НА НАПРАВЕНИЯ АНАЛИЗ НА ДЕФИНИРАНИТЕ РИСКОВЕ - Р1: 

ПОВРЕДА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА 

2.1.4. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

2.1.5. МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ ЕВЕНТУАЛНО 

ПРОЯВЛЕНИЕ 

2.2. Р2: ВРЕДНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ВЪЗДУХА, ВКЛ. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ 

ГАЗОВЕ 

2.2.1. АСПЕКТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ 

2.2.2. ОБЛАСТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ 

2.2.3. СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

МАТРИЦА НА НАПРАВЕНИЯ АНАЛИЗ НА ДЕФИНИРАНИТЕ РИСКОВЕ - Р2: 

ВРЕДНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ВЪЗДУХА ВКЛ. ВРЕДНИ ЕМИСИИ НА ГАЗОВЕ 

2.2.4. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

2.2.5. МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ ЕВЕНТУАЛНО 

ПРОЯВЛЕНИЕ 

2.3. РЗ: ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ, ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ И 

ПОЧВА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

2.3.1. АСПЕКТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ 

2.3.2. ОБЛАСТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ 

2.3.3. СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

МАТРИЦА НА НАПРАВЕНИЯ АНАЛИЗ НА ДЕФИНИРАНИТЕ РИСКОВЕ - РЗ: 

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ, ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ И ПОЧВА ПО 

ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

2.3.4. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

2.3.5. МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ ЕВЕНТУАЛНО 

ПРОЯВЛЕНИЕ 

2.4. Р4: ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИ НА СЪДОВЕТЕ ЗА ТБО ПЛОЩИ 

2.4.1. АСПЕКТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ 

2.4.2. ОБЛАСТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ 

2.4.3. СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

МАТРИЦА НА НАПРАВЕНИЯ АНАЛИЗ НА ДЕФИНИРАНИТЕ РИСКОВЕ Р4: 

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИ НА СЪДОВЕТЕ ЗА ТБО ПЛОЩИ 

2.4.4. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

2.4.5. МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ ЕВЕНТУАЛНО 

ПРОЯВЛЕНИЕ 

2.5 Р5: ОБИЛЕН СНЕГОВАЛЕЖ ПРЕДИЗВИКАЛ ЗАЛЕДЯВАНЕ И 

НЕПРОХОДИМИ УЛИЦИ ЗА ПЕРИОД ПО-ДЪЛЪГ ОТ 24 ЧАСА 

2.5.1. АСПЕКТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ 

2.5.2. ОБЛАСТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ 

2.5.3. СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

МАТРИЦА НА НАПРАВЕНИЯ АНАЛИЗ НА ДЕФИНИРАНИТЕ РИСКОВЕ Р5: 

ОБИЛЕН СНЕГОВАЛЕЖ ПРЕДИЗВИКАЛ ЗАЛЕДЯВАНЕ И НЕПРОХОДИМИ 

УЛИЦИ ЗА ПЕРИОД ПО-ДЪЛЪГ ОТ 24 ЧАСА 
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2.5.4. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

2.5.5. МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ ЕВЕНТУАЛНО 

ПРОЯВЛЕНИЕ 

2.6. Р6: ЗАМЪРСЕНО МЯСТО ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА СМОЛЯН В СЛЕДСТВИЕ НА ОБЩЕСТВЕНО СЪБИТИЕ 

2.6.1. АСПЕКТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ 

2.6.2. ОБЛАСТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ 

2.6.3. СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

МАТРИЦА НА НАПРАВЕНИЯ АНАЛИЗ НА ДЕФИНИРАНИТЕ РИСКОВЕ Р6: 

ЗАМЪРСЕНО МЯСТО ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА СМОЛЯН ВСЛЕДСТВИЕ НА ОБЩЕСТВЕНО СЪБИТИЕ 

2.6.4. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

2.6.5. МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ ЕВЕНТУАЛНО 

ПРОЯВЛЕНИЕ 

Приложения: 

1. Маршрутни графици за изпълнение на дейност: - „Събиране и транспортиране 

на ТБО“ 

2. Маршрутни графици за изпълнение на дейност: - „Събиране и транспортиране 

на ТБО – пепел и сгурия /сезонно/“ 

3. Маршрутни графици за изпълнение на дейност: - „Разделно събиране на 

отпадъци от опаковки“ 

4. Маршрутни графици за изпълнение на дейност: - „Разделно събиране на 

биоразградими битови отпадъци“ 

5. Анализ на рисковете – представен таблично с посочване на аспектите на 

проявление на дефинираните от възложителя рискове, тяхната вероятност, 

въздействие и стойност, мерки за предотвратяване и мерки за намаляване на 

последиците. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и 

съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

В рамките на представената организация за изпълнение на поръчката, участникът е 

представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на поръчката, със 

съответната ресурсна обезпеченост за изпълнение, като е описал разпределението, 

броя на заетите лица, техните задължения и отговорности и оборудването, което ще се 

използва при изпълнение на съответната дейност. Участникът представя в тази връзка 

начините ресурси за изпълнение на всички дейности, включени в предмета на 

поръчката, съгласно Техническото задание и проекта на договор.  В техническото си 

предложение участникът е предложил организация за изпълнение на поръчката, 

обхващаща всички дейности и поддейности, в съответствие с обхвата на поръчката и 

заложените цели и резултати. В предложението на участника за изпълнение на 

поръчката се съдържа подробно описание и на организационните дейности, 

обуславящи изпълнението на поръчката, като конкретните дейности са адекватно 

разграничени по етапи на изпълнение, както следва: - Подготвителен етап, който е 
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свързан с подготвителни дейности като: - Организиране и провеждане на 

първоначална среща; Сключване на договора за изпълнение; Дефиниране на 

отговорностите и линиите на комуникаця между представителите на Възложителя и 

Изпълнителя; Определяне и утвърждаване на местата, където са разположени съдовете 

за ТБО; Съгласуване и приемане на график и маршрути; Мобилизация на 

необходимите човешки ресурси- ръководни и изпълнителски екипи; Мобилизация на 

механизацията; Осигуряване доставките на необходимите съдове за събиране на 

отпадъци и т.н. Следващият етап включва дейностите по фактическото изпълнение 

предмета на договора. Представен е подхода за изпълнение, със съответно 

обосноваване и ресурсна обезпеченост за изпълнението, както и контрола, който ще се 

осъществява, което от своя страна да доведе до безпроблемно изпълнение на услугата. 

Описан е процесът по изпълнение на всяка дефинирана от възложителя дейност, 

включително обхвата и съдържанието на дейностите, основните технологични 

операции, включени в съответната дейност, нейната честота на извършване, 

критериите за определяне качеството, технически средства и съоръжения, с които 

разполага и предвидения за изпълнението екип. Така например за изпълнението на 

дейностите по Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО участникът е разграничил и 

дефинирал различните видове отпадъци – Битови, Градински, Сгурия, Строителен 

отпадък, Улична смет, Едрогабаритни неспецифични отпадъци и т.н., разработил е и е 

представил маршрутни графици за осигуряване на събирането и транспортирането на 

битови отпадъци и сезонното събиране и транспортиране на пепел и сгурия от 

специализираните съдове, представящи и ресурсната обезпеченост. Описанието не се 

свежда единствено до изброяване на дейностите и поддейностите, а е налице 

представяне на начина на изпълнение включително: -   Честота на извършване на 

съответната услуга - представена таблично с посочване на населено място/улица, 

периодичност и ден от седмицата, в който ще се изпълнява; основните технологични 

операции, които ще се извършват при сметосъбирането на ТБО от съдовете и 

сметоизвозващите автомобили, включващи дейности като: -изнасяне на съдовете до 

сметоизвозващия автомобил; закачване, изсипване и откачване на съдовете от 

автомобила; връщане на съдовете на старото място; почистване на района около 

съдовете при товаро-разтоварните работи; почистване на площадките около 

контейнерите от разпилени битови отпадъци. Представени са изисквания, за които 

участникът ще следи с оглед качествено изпълнение на услугата; критериите за 

определяне качеството на работата, техническите средства и съоръжения, които ще се 

използват и предвидения за изпълнението на съответната поддейност екип. По този 

начин участникът е описал всички действия по изпълнение на дейностите, 

включително тези, подлежащи на съгласуване и контрол и на мероприятията за 

изпълнение на всички услуги в обхвата на поръчката за качествено и в срок изпълнение 

на договора за обществената поръчка.  

Налице е представяне на визията на участника за изпълнение на дейностите, изложен 

е начинът на изпълнение на предмета на обществената поръчка, обхвата на дейностите, 

които ще се изпълняват, конкретния екип, ангажиран с изпълнението на съответната 

дейност и техническите средства, които ще използват. Предвижданията са съобразени 

с характера и сложността на услугата, включват всички процеси, съставящи отделните 

дейности,  включително дейностите по контрол, отчитане и съответно приемане на 

основните дейности, в съответствие с одобрения проект на договор.  
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Участникът е представил разпределение на екипа, на който е възложено изпълнението 

на поръчката, обвързано с конкретния подход за изпълнение на услугите. 

Идентифицирана е необходимата механизация и техническо оборудване, които ще се 

използват при всеки отделен вид дейност. Предвиденото оборудване като вид дава 

възможност за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя. 

Предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е 

съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, 

което се явява предпоставка за срочното изпълнение на услугата. Предвижданията на 

участника за организацията и управлението на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, са в съответствие с 

видовете дейности съгласно техническото задание. Предвижданията включват и 

управлението и начина на комуникация, включително: - Комуникации с Възложителя; 

Комуникация с обществеността, жалби и сигнали; Комуникация с органи на 

държавната власт и взаимодействие с институциите. Предложени са мерки за контрол 

на качеството на услугите и управление на несъответствия; Контрол върху 

осигуряване на качството, включително: - предварителен контрол, текущ контрол, 

последващ контрол, проверка на версията, формиране на диагнозата, проверка на 

резултата, както и осигуряване качеството на труда. 

Предвид гореизложеното комисията счита, че предвижданата от участника 

организация за изпълнение, включително предложеното разпределение на ресурсите, 

съгласно планираните дейности са приложими за конкретната услуга – предмет на 

поръчката, предвид нейните характеристики и особености. Участникът е представил и 

методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване, контрол и отчитане на дейностите и други организационни аспекти, 

които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

На следващо място участникът е представил анализ на дефинираните от възложителя 

основни  рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на 

услугите и мерки за тяхното управление. 

В тази част от техническото си предложение, участникът е представил теоретично 

изложение относно дефиниране на понятието „риск” и процесът по  управлението на 

риска, включващ стъпки и инструменти като: - установяване на целите и контекста;  

идентифициране на рисковете; анализ на идентифицираните рискове; матрица на 

направения анализ на дефинираните рискове; оценка на рисковете; третиране на 

рисковете; регулярен мониторинг на рисковете и средата. На тази база е извършена 

оценка на всички дефинирани от възложителя рискове, като за всеки е оценена - 

вероятността от настъпване, степента на въздействие и сфери на влияние. След като е 

извършил оценка на рисковете и е анализирал възможните сфери на влияние и аспекти 

на проявление, описал е дейностите, върху които може негативно да повлияе 

сбъдването на съответния риск, участникът е  разписал конкретни мерки за 

недопускане и преодоляване на последиците при евентуално настъпване на риска. Така 

например по отношение на дефинирания от възложителя риск „вредно влияние върху 

въздуха, включително емисии на вредни газове”, участникът е разписал превантивни 

мерки като: - Редовна текуща и периодична поддръжка на техниката по отношение на 

отделяните вредни газове. Поставяне на стикери върху съдовете за ТБО, с подходящи 

символи и знаци за превенция от запалване на отпадъците в тях и замърсяването им с 

не битови отпадъци. Дружеството е въвело и прилага система за управление на 
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дейностите по опазване на околната среда на база стандарт ISO, фирмата притежава 

сертификат ISO 14001:2015. Употреба на технически изправни транспортни средства 

и механизация, отговарящи на стандарт за емисиите от изгорели гзове ЕВРО 3 и по-

висок. 

Участникът е предвидил: - уведомяване на Възложителя и съответните държавни 

институции за възникналите проблеми, с цел разрешаването им; Пренасочване на 

човешки и технически ресурси за потушаване на пожари в горящи отпадъци в съдовете 

и около тях; При необходимост удължаване на работното време в рамките на закона; 

Обучение и квалификация на персонала с цел всеобхватното и точно прилагане на 

процедурите, свързани с изискванията на стандарт ISO 14001:2015; Изготвяне на план 

за действие при бедствия и аварии; Подмяна на технически неизправни транспортни 

средства с еквивалентни, отговарящи на по-висока категория на стандартите за вредни 

емисии от изгорели газове, с оглед преодоляване на последиците при евентуално 

настъпване на риска. По същият начин участникът е идентифицирал подходящи мерки 

както за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на 

последиците при настъпване на всеки от дефинираните от възложителя рискове, така 

че договорът да бъде завършен в определените в техническите спецификации обем, 

качество, срок и съгласно изискванията на възложителя. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение 

на участника съответства на предварително обявените от възложителя с 

откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му, като са налице следните обстоятелства: Участникът е представил 

предвижданията си за подход и програма за изпълнение на поръчката, включващи 

описания в следния обхват: 

А. Организация на изпълнение на поръчката – предлаган подход, план за работа 

и организация, начини за изпълнение на дейностите, включени в предмета на 

поръчката, съгласно Техническото задание и проекта на договор, със съответно 

обосноваване и ресурсна обезпеченост за изпълнението им и контрол с цел изпълнение 

на услугите съгласно изискванията на Възложителя. 

Б. Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или 

некачествено изпълнение на услугите и мерки за тяхното управление.Участникът е 

отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на 

описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху 

изпълнението на дейностите по договора, като е предложил мерки за недопускане и 

предотвратяване на дефинираните рискове. Посочени са  похвати и мерки, 

посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. 

негативното влияние на всеки дефиниран риск, така че същият да бъде 

предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на 

обществената поръчка. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето 

му. На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и 

организация за изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на 

възложителя съгласно техническото задание и проекта на договор, комисията формира 

заключение, че е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на 

възложителя, което дава разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на 

дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 
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Посочените обстоятелства обуславят редовност на офертата, в съответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът е представил оферта, която 

отговаря  на  предварително  обявените  условия,  както  и  че  е изпълнил  

задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  

от възложителя  условия. При констатираното следва участника да се допусне до етап 

отваряне на ценовото предложение, тъй като техническото предложение съдържа в 

себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

отваряне на ценовото предложение. 

1.3. "МИТ И КО" ЕООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи:  

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо: Предложение 

за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и изискванията на 

възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, към което са приложени  подход и 

програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията на 

участника за организация на изпълнение на поръчката и анализ на основните рискове, 

които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на услугите и мерки 

за тяхното управление и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 3. 

Кратко описание на подхода и програмата за изпълнение на поръчката: 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ УЧАСТНИКА ПОДХОД ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА; 

Представено е описание на: 

- Дейностите, включени в обхвата на поръчката; 

- Екип за изпълнение на дейностите включващ:  

 Ръководител на екипа и диспечер за организиране на маршрутите за 

сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци - 1 бр.; 

 Шофьор на сметосъбиращ автомобил - 7 бр.; 

 Шофьор на товарен автомобил - 3 бр.; 

 Оператор на комбиниран багер/товарач - 2 бр. 

 Шофьор на водоноска - 2 бр.; 

 Общ работник/оператор на сметосъбираща надстройка - 14 бр.; 

 Общ работник за поддържане чистота на териториите за обществено 

ползване - 20 бр. 

Представени са отговорностите на горепосочените лица, предвидени за изпълнение 

на поръчката. 

- Необходимата техника, включваща: 
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 Сметосъбирачни и сметоизвозни машини с вариопреса за обслужване на 

съдове тип „Бобър"-7 броя; 

 Товарни автомобили - 3 бр., от които 1 е оборудван за обслужване на 

системата за разделно събиране; 

 Челен товарач - 2 бр. 

 Водоноски - 2 бр. 

 Съдове за отпадъци тип „Бобър" с обем 1100 л. - 2200 броя; 

 Съдове за отпадъци тип „Кофа" с обем 240 л. -760 броя; 

 Съдове за отпадъци от опаковки с обем 1100 л. - 100 броя; 

 Съдове за пепел с обем 120 л. - 180 броя; 

 Съдове за битови биоразградими отпадъци литра тип „Бобър" с обем 1100 л. - 

50 броя. 

2. ПЛАН ЗА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В 

ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. 

2.1. Сметосъбиране и сметоизвозване 

Отпадъците, които са обект на обслужване на настоящата поръчка са: 

 Битови отпадъци 

 Градински отпадъци, които се появяват сезонно от еднофамилните жилища; 

 Сгурия, оставена в близост до съдовете за битови отпадъци - появява се 

сезонно, от отоплението на домакинствата на твърдо гориво; 

 Други отпадъци, включително: - Отпадъци, оставени в непосредствена близост 

до съдовете за битови отпадъци - събират се и се транспортират при 

ежедневното почистване около съдовете; 

 Строителен отпадък, формиран около съдовете за смет; 

 Улична смет, образувана по тротоарните и уличните площи, главно в 

централната част на населените места, пред административни и обществени 

сгради. 

 Едрогабаритни неспецифични отпадъци, които се появяват периодично при 

масови акции на населението за почистване на сгради и квартални пространства 

или инцидентно. 

Броя и вида на съдовете за битови отпадъци, разположени по населени места, 

курортни комплекси и местности в общината и информацията за разстоянието от всяко 

населено място, курортен комплекс и местност в общината до Регионалното депо за 

битови отпадъци „Теклен дол", община Смолян са представени таблично. 

 Сметосъбиране на твърди битови отпадъци; сметоизвозване 

на твърди битови отпадъци; и събиране и извозване със самосвали 

(товарни автомобили) на градински отпадъци, сгурия от отопление 

през зимния сезон и други отпадъци 

 Честотата на извършване на услугата по сметосъбиране и 

сметоизвозване – представени таблично. 

Посочени са основните технологични операции, които ще се извършват при 

сметосъбирането на БО от съдовете и сметоизвозващите автомобили 

 Събиране и транспортиране на твърди битови отпадъци от 

точките за събиране пред жилищни и обществени сгради 
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 Извънредни услуги по събиране и транспортиране на отпадъци 

 Изисквания за състоянието на точките при събиране и 

транспортиране на отпадъци от контейнери 

 Поддържане на съдовете за битови отпадъци 

 Дезинфекция на съдовете за отпадъци 

Критериите за определяне качеството на работата по сметосъбиране и 

сметоизвозване са: 

- Обработка на съдовете и връщане на определеното място; 

- Почистване на мястото на съда и около него; 

- Външен вид; 

За изпълнение на дейностите по сметосъбиране на твърди битови отпадъци; 

сметоизвозване на твърди битови отпадъци; и събиране и извозване със самосвали 

(товарни автомобили) на градински отпадъци, сгурия от отопление през зимния сезон 

и други отпадъци, участникът е посочил  технически средства и съоръжения, с които 

разполага и предвидения за изпълнението екип.  

 Дейност по разделно събиране и извозване на отпадъци от опаковки 

- хартия, пластмаса, метал, стъкло и други, образувани на територията 

на община Смолян 

 Видове отпадъци: - Хартии и картони; Пластмаси; Стъкло; Метали; Дърво; 

Смесени отпадъци от опаковки; Разделно събирани рециклируеми отпадъци; 

Представени са: 

- Честотата на извършване на услугата по разделно събиране на отпадъци от опаковки;  

- Допустими технологични операции по събиране и транспортиране на разделно 

събраните отпадъци от специализираните съдове; 

- Събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от точките за събиране 

пред жилищни и обществени сгради; 

- Извънредни услуги по събиране и транспортиране на отпадъци;  

- Изисквания за състоянието на точките при събиране и транспортиране на отпадъци 

от контейнери;  

- Критериите за определяне качеството на работата по разделно събиране на отпадъци 

 Дейност по разделно събиране, съхраняване и извозване на битови 

биоразградими отпадъци, образувани на територията на община Смолян 

Представени са: 

- Видове отпадъци; 

- Честотата на извършване на услугата по разделно събиране на биоразградими 

отпадъци 

- Допустими технологични операции по събиране и транспортиране на разделно 

събирания битов биоразградими отпадък от специализираните съдове; 

- Експлоатация, ремонт и почистване съдовете за отпадъци 

- Събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от точките за 

събиране пред жилищни и обществени сгради; 

- Извънредни услуги по събиране и транспортиране на отпадъци; 

- Изисквания за състоянието на точките при събиране и транспортиране на 

отпадъци от контейнери; 

- Критериите за определяне качеството на работата по разделно събиране на 

отпадъци 

2.2. Дейности по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 

Дейността поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 
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включва следните елементи: 

• Метене на териториите за обществено ползване - улици, тротоари и 

определени райони с помощта на утвърдените механични и ръчни методи, вкл. 

почистване на листопад, пясък и други сезонни замърсители; 

• Автоматично миене на определени обществени места. Оросяване на уличните 

платна-през летните месеци; 

• Уборка - ръчна или с помощта на инструменти - щипки, лопати, колики и др.; 

• Почистване на улични оттоци; 

• Почистване на нерегламентирани замърсявания; 

• Почистване на улични платна от наноси и кал. 

• Извозване на събраните отпадъци от улиците и други почистени места до 

площадката за депониране. 

Допълнителни дейности, които се отчитат към дейност метене: 

• Премахване (тесане или третиране) на нежеланата тревна растителност по 

улиците и обществените места, за които се изисква услугата по почистване; 

• Спешно почистване на улиците, при разливане или катастрофи, включително 

извозване на отломки, трупове на безстопанствени животни и др.; 

• Почистване на обществени места по заявка преди и след празници, панаири и 

други обществени събития. 

Метене: 

Представени са: 

- Допустими технологии; 

Миене: 

- Оросяване; 

- Честота на извършване на услугата по поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване 

- Представен е екипът и техниката, която ще се използва за изпълнение на 

дейността. 

3. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

По време на изпълнение на поръчката, Ръководителят ще осъществява непрекъснат 

контрол на качеството на изпълнение, като ще следи за: 

- Измерване на количества и обеми за видовете работи, преди да бъдат 

предложени за актуване; 

- Контрол по спазване на организацията на движението; 

- Контрол по спазване на минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд; 

- Контрол и стриктно спазване на план за безопасност и здраве; 

- Контрол на механизацията и автотранспорта - Използване на автомобили 

и механизация, намиращи се в добро техническо състояние, преминали 

съответното техническо обслужване. 

- Контрол по опазване на околната среда и недопускане на замърсявания; 

Вътрешният контрол по време на изпълнение на обекта ще се извършва от Управителя на 

дружеството. 

Условията за контролирано изпълнение на тези дейности включват: 

- Наличността на работни инструкции и 00С, където са необходими; 

- Наличността на инструкции за здравословни и безопасни условия на труд; 

- Използване на подходящо и безопасно оборудване; 

- Наличие и използване на лични предпазни средства; 
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- Извършване на идентификация на опасностите и оценка на риска на работните 

места; 

- Да гарантира опазване на околната среда от замърсяване; 

Фирма „Мит и ко" ЕООД успешно е внедрила и поддържа: 

- Система за управление на качеството ISO 9001:2015; 

- Система за управление на околната среда ISO 14001:2015; 

- Система за управление на здравето и безопасността ISO 45001:2018; 

4. КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ НА ИЗПЪЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 Отчитането на изпълнените дейности ще бъде на месечна база. Въз основа на 

ежедневните кантарни бележки „Мит и ко" ЕООД ще изготвя месечни справки и 

месечни протоколи и ще предоставя същите на Възложителя за одобрение. 

Управителят на „Мит и ко” ЕООД ще води комуникацията с Възложителят и 

контролните органи. Пряко отговорен за изпълнението на дейностите на територията 

на община Смолян е Ръководителят на екипа, който е подчинен на Управителя. 

Ежемесечно ръководителят на екипа ще изготвя протокол за извършената работа по 

поръчката, която се одобрява от Управителя и Възложителя и на нейна база ще става 

разплащането между страните.  

Ръководителят на екипа ще координира работата на сметосъбиращите автомобили и 

техните екипажи, като следи за спазването на графиците и маршрутите за 

сметосъбиране. Ръководителят ще има задължението да уведомява Управителя за 

всяка нередност, която възпрепятства изпълнението на дейностите по обществената 

поръчка, а той от своя страна уведомява Възложителя. Управителят ще следи за 

спазването на всички срокове по отстраняване на неизправности по съдовете и 

подмяната на повредени такива, като ще уведомява Възложителя при отстраняването 

им. 

Управителят ще съдейства на Възложителя при проверки на контролни органи, 

свързани с изпълнението на дейностите по обществената поръчка. 

Представена е схема на взаимодействие с възложител и контролните органи. 

5. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО 

ЗАБАВЯНЕ ИЛИ НЕКАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА И МЕРКИ 

ЗА ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

1. ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

Оценката на риска се осъществява на три етапа: 

1. Идентификация на риска - отчитане и обозначаване на възможните рискове и 

предпоставки, оказващи влияние върху качественото и навременно изпълнение на 

договора. 

2. Идентификация на вероятностите/причините за възникване на риска - 

събиране на информация за всички видове източници, от които може да възникне 

риска с евентуално влияние при изпълнението на договора, предмет на настоящия 

проект. Отчитане и обозначаване на причините за възникване на риска от събраната 

информация. 

3. Предприемане на ефективни мерки за преодоляване и/или предотвратяване 

на рисковите фактори при изпълнението на договора, предмет на настоящия проект. 

2. ВИДОВЕ РИСКОВЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА: 

Рисковете, които могат до доведат до забавяне или некачествено изпълнение на 

услугата са: 

- Повреда в механизацията; 

- Вредно влияние върху въздуха, включително емисии на вредни газове; 
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- Замърсяване на повърхности, подпочвени води и почва по време на 

изпълнението; 

- Замърсяване на прилежащи на съдове за битови отпадъци площи; 

- Обилен снеговалеж, предизвикал заледявания и непроходими улици за 

период, по-продължителен от 24 часа; 

- Замърсено място за обществено ползване в община Смолян в следствие на 

проведено събитие; 

3. ОБЛАСТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ ОТ НАСТЪПВАНЕ НА 

ОПИСАНИТЕ РИСКОВЕ 

- ОПИСАНИЕ НА ВЕРОЯТНОСТНИТЕ НИВА ЗА НАСТЪПВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ 

– представени са таблично; 

- ОПИСАНИЕ НА СТЕПЕНИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ – представени са таблично; 

Оценка на риска е направена на база на описаните вероятностни нива за настъпвани и 

степените на въздействие на рисковете върху изпълнението на дейностите по договора 

– участникът е представил таблично оценка на дефинираните рискове, като за всеки е 

посочена - Вероятност от настъпване, сфери на влияние и степен на въздействие. 

4. МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА РИСКОВЕТЕ 

- Повреда в механизацията  
- - Спазване на всички експлоатационни и гаранционни условия за работа с 

механизацията; 

- Проверка на транспортните средства преди започване на работния ден; 

- Проверка на транспортните средства сред края на работния ден 

- Цялата механизация и оборудване при престой ще се съхранява и охранява на 

площадка на територията на община Смолян. 

- „Мит и ко" ЕООД разполага с всички експерти и необходима механизация за 

обезпечаване на договорните си задължения; 

- „Мит и ко“ ЕООД разполага с необходимия финансов ресурс за обезпечаване 

изпълнението на дейностите; 

- Вредното влияние върху въздуха, вкл. емисии на вредни газове 

- Всички транспортни средства на Мит и ко ЕООД отговарят на европейските 

екологични стандарти; 

- Измиване на гумите на механизацията при напускане на депото; 

- Всички автомобили са снабдени с филтри за отработените газове, съгласно 

нормативните изисквания; 

- Превозът ще се извършва само със затворени превозни средства, за да не се 

разнася прах и газови емисии от вятъра; 

- Замърсяване на повърхности, подпочвени води и почва по време на 

изпълнението 

- Не се допуска разливи по време на товаренето и транспортирането на отпадъци; 

- При авариен разлив е осигурен абсорбент за обработка на разлива; 

- почистване на местата около съдовете за отпадъци след обслужване на 

съдовете; 

- По време на транспортирането се следи да не се разпиляват отпадъци; 

- Измиване на гумите на механизацията при напускане на замърсени обекта 

- Замърсяване на прилежащи на съдове за битови отпадъци площи 

- Почистване на местата около съдовете за отпадъци след обслужване на 

съдовете; 

- Всяко транспортно средство е оборудвано най-малко с една метла и лопата за 

почистване на отпадъците, които може да се разсипят или разпилеят при 
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почистване, събиране и извозване 

- При авариен разлив е осигурен абсорбент за обработка на разлива; 

- По време на товаренето и транспортирането се следи да не се разпиляват 

отпадъци 

- Обилен снеговалеж, предизвикал заледявания и непроходими улица за 

период, по-продължителен от 24 часа 

- Поддържане на наличната техника годна за работа при зимни условия. 

- Навременно почистване на натрупаните снегове и почистване на транспортните 

средства. 

- Всяко транспортно средство е оборудвано с зимни течност, зимни гуми, вериги, 

лопата, аптечка; 

- Осигурено подходящо работно облекло на персонала; 

- Осигурени лични предпазни средства 

- Замърсено място за обществено ползване в община Смолян в следствие на 

някакво събитие 

- „Мит и ко" ЕООД разполага с допълнителна механизация, обезпечаваща 

изпълнението на услугата; 

- Осигуряване на необходимия персонал за извършване на почистване и метене 

на обществените места по време на събития; 

- След получаване на заявка от Възложителя, екипът на „Мит и ко" ЕООД ще 

бъде в готовност за изпълнение на услуга по почистване на места за обществено 

ползване и транспортиране на битови отпадъци във връзка с празници и други 

прояви; 

- Поддържане на наличната техника и персонал в готовност за извънредна 

работа; 

5. МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ 

- Повреда в механизацията 

- Ремонт на техниката в лицензирани сервизи; 

- подмяна на механизацията с аналогична; 

- поддържане на налични резервни части в материално-техническата база на "Мит и 

ко" ЕООД 

- „Мит и ко" ЕООД разполага с механизация повече от необходимата за изпълнение на 

поръчката включена в ресурсната обезпеченост за периода на изпълнение. 

- "Мит и ко" ЕООД ще поддържа валидни застраховки на механизацията и 

оборудването за целият срок на договора. При настъпване на събитието, незабавно ще 

се свърже със застрахователя. 

- „Мит и ко" ЕООД поддържа резерв от контейнери и съдове. 

- Вредното влияние върху въздуха, вкл. емисии на вредни газове 

- Всички транспортни средства са с висок европейски екологичен стандарт; 

- Всички автомобили са снабдени с филтри за отработените газове, съгласно 

нормативните изисквания. 

- незабавно отстраняване при повреда в изпускателната система на автомобилите; 

при невъзможност да се отстрани повредата, автомобилът ще бъде сменен в 

аналогичен; 

- „Мит и ко" ЕООД разполага с техника и механизация, повече от необходимата за 

изпълнението на договора; 

- Измиване на гумите на механизацията при напускане на депото; 

- Замърсяване на повърхности, подпочвени води и почва по време на изпълнението 

- Не се позволява разтоварване на отпадъци в близост до питейни водоизточници; 
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- Разтоварването на битовите отпадъци ще се осъществява само на Регионално депо - 

Смолян 

- Незабавно отстраняване на разпилени отпадъци в райони на питейно-битови 

водоеми; 

- Избягване на маршрути за транспортиране на отпадъци в близост до питейни 

водоизточници; 

- Почистване на терените около съдовете за смет; 

- Налични средства за абсорбиране на разпилени разливи във всеки сметосъбиращ 

автомобил; 

- Всяко транспортно средство за битови отпадъци е оборудвано с метла и лопата за 

почистване на отпадъците, които може да се разсипят или разпилеят при почистване, 

събиране и извозване; 

- Замърсяване на прилежащи на съдове за битови отпадъци площи 

- След обслужване съдовете се връщат на същите места със затворени капаци; 

- Почистване на терените около съдовете за смет след обслужването им; 

- Налично оборудване за събиране на разпилени отпадъци във всеки автомобил; 

- При авариен разлив е осигурен абсорбент за обработка на разлива, след което същия 

се събира и третира като опасен отпадък. 

- обезопасяване на мястото на разрива до пълното му почистване с обезмаслители и 

др. препарати 

- Обилен снеговалеж, предизвикал заледявания и непроходими улица за период, по-

продължителен от 24 часа 

- гумите на автомобилите ще се поддържат с грайфер над 60%; 

- всички транспортни средства ще са с изправни чистачки; 

- Персоналът ще бъде оборудван с необходимото работно облекло и дъждобрани 

- Екипът на "Мит и ко" ЕООД ще е снабден с луга за опесъчаване, в случай на закъсали 

автомобили; 

- всички автомобили са оборудвани с вериги; 

- „Мит и ко" ЕООД разполага с вископроходими автомобили при зимни условия 

- Замърсено място за обществено ползване в община Смолян в следствие на 

някакво събитие 

- Мобилизиране на допълнителна техника и човешки ресурси за бързо почистване след 

обществени събития; 

- „Мит и ко" ЕООД разполага с допълнителна механизация, обезпечаваща 

изпълнението на услугата; 

- Наемане на допълнителен персонал по време на обществени събития; 

- Уведомяване на контролните органи при невъзможност за събиране. 

III. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА. 

Предлагани мерки, свързани с опазване елементите на околната среда: 

- С цел опазване на атмосферния въздух - Превозът се извършва със закрити 

сметосъбиращи автомобили, което не позволява да се разнасят отпадъци, прах 

и миризми от вятъра. Всички транспортни средства са с висок европейски 

екологичен стандарт. Използваната техника е оборудвана с необходимите 

филтри за изгорели газове. 

- С цел опазване на водите - При транспортирането и депонирането на 

отпадъците в регионалното депо ще се следи да не се допуска изтичане на 

инфилтрат по пътната мрежа и извън тялото на депото. Недопускане разливи и 

други аварийни ситуации, които да доведат до пряко или косвено замърсяване 
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на повърхностните или подземните води, чрез правилна поддръжка и ремонт на 

наличната транспортна техника. Оборудване за почистване на разливи и 

абсорбиращи материали ще бъдат на разположение на персонала във всяко 

транспортно средство. При поддръжка и почистване на транспортните 

средства, както и съдовете за събиране на отпадъци, ще се следи за правилното 

третиране на отпадните води, което ще предотврати замърсяване на локални 

водоизточници. 

- С цел намаляване на шума - Транспортната техника е с висок европейски 

екологичен стандарт. При извършване на дейностите по сметосъбиране и 

сметоизвозване не се очаква шумово натоварване над нормативно установените 

прагове. 

- С цел управление на отпадъците от извършваните дейности – Забранява се 

паленето на всякакъв род отпадъци, инертни отпадъци или други отпадъци ще 

се депонират само на определени за целта депа. Площите около съдовете за ТБО 

ще се почистват непосредствено след обслужване на съдовете. Съдовете ще се 

поддържат в изправност, в добро санитарно-хигиенно състояние и в естествен 

вид с цел предотвратяване разпиляването на отпадъци. Периодично ще се 

извършва измиване и дезинфекция на съдовете. Персоналът ангажиран с 

ежедневния мониторинг за недопускане на препълване на съдовете ще 

сигнализира при установяване на замърсяване на прилежащи площи. 

Отпадъците образувани от ремонтни дейности и поддръжка на техниката в 

материално-техническата база ще бъдат съхранявани в отделни съдове и 

предавани за последващо третиране на фирми, притежаващи необходимите 

разрешителни. 

- С цел опазване на земи и почви - транспортните средства и оборудването 

отговарят на стандартите за емисия, ще се извършват периодични проверки и 

ще се вземат оздравителни мерки. Ще се следи транспортните средства да не 

бъдат пренатоварени, за да се предотврати изсипването и разпиляването при 

транспортирането на отпадъците. Ще се извършва ежедневен мониторинг за 

недопускане на препълване на съдовете. В случай на разлив на инфилтрат или 

изтичане на горива и смазочни материали от транспортните средства, същите 

ще бъдат почистени с подходящи абсорбиращи материали и предадени за 

последващо третиране. 

- С цел опазване на флората и фауната - Преди започване на изпълнението ще 

се проведе специален инструктаж на служителите за опазване на околната 

среда, растителния и животинския свят. Ще се контролира разливането на 

горива и смазочни материали от техниката, ще се спазват правилата за 

противопожарна безопасност. 

- Управление на опасни и лесно запалими вещества - смазочни масла и 

маслени течности, използвани за поддръжка на машините ще се 

складират в херметически затворени контейнери или ще се 

съхраняват в специални предвидени за целта зони.  

- Правни и други изисквания - включва компетентност, обучение и 

осведоменост. Ще се извършва обучение на всички служители и работници за 

опазване на околната среда, когато се назначават, след въвеждането на ново 

оборудване и/или нови технологии за извършване на работните дейности. Ще 

се изготвя и разпространява информация, процедури и насоки за управление на 

околната среда в следните документи: инструкция на Системата за управление 

на околната среда, процедури, инструкции, регистрирани документи и 
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формуляри; Ще се осъществява контрол на документите и контрол на 

операциите. 

- Готовност и реагиране при извънредни операции - в случай на извънредни 

ситуации, свързани с околната среда, ще се предприемат специфични мерки за 

извънредните и аварийни ситуации, посочени в специални инструкции, 

разпространени на всички служители. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и 

съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

В рамките на представената организация за изпълнение на поръчката, 

участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на 

поръчката, със съответната ресурсна обезпеченост за изпълнение, като е описал 

разпределението, броя на заетите лица, техните задължения и отговорности и 

оборудването, което ще се използва при изпълнение на съответната дейност. 

Участникът представя в тази връзка начините ресурси за изпълнение на всички 

дейности, включени в предмета на поръчката, съгласно Техническото задание и 

проекта на договор.  В техническото си предложение участникът е предложил 

организация за изпълнение на поръчката, обхващаща всички дейности и поддейности, 

в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Представен е 

подхода за изпълнение, със съответно обосноваване и ресурсна обезпеченост за 

изпълнението, както и контрола, който ще се осъществява, което от своя страна да 

доведе до безпроблемно изпълнение на услугата. Описан е процесът по изпълнение на 

всяка дефинирана от възложителя дейност, включително обхвата и съдържанието на 

дейностите, основните технологични операции, включени в съответната дейност, 

нейната честота на извършване, критериите за определяне качеството, технически 

средства и съоръжения, с които разполага и предвидения за изпълнението екип. Така 

например за изпълнението на дейностите по Сметосъбиране и сметоизвозване 

участникът е разграничил и дефинирал различните видове отпадъци – Битови, 

Градински,  Сгурия, Строителен отпадък,  Улична смет, Едрогабаритни неспецифични 

отпадъци и т.н., таблично е представен броя и вида на съдовете за битови отпадъци, 

които ще бъдат разположени. Описанието не се свежда единствено до изброяване на 

дейностите и поддейностите, а е налице представяне на начина на изпълнение 

включително: -   Честота на извършване на съответната услуга - представена таблично 

с посочване на населено място/улица, периодичност и ден от седмицата, в който ще се 

изпълнява; основните технологични операции, които ще се извършват при 

сметосъбирането на БО от съдовете и сметоизвозващите автомобили, включващи 

дейности като: -изнасяне на съдовете до сметоизвозващия автомобил; закачване, 

изсипване и откачване на съдовете от автомобила; връщане на съдовете на 

старото място; почистване на района около съдовете при товаро-разтоварните работи; 

почистване на площадките около контейнерите от разпилени битови отпадъци. 

Представени са изисквания, за които участникът ще следи с оглед качествено 

изпълнение на услугата; критериите за определяне качеството на работата, 

техническите средства и съоръжения, които ще се използват и предвидения за 

изпълнението на съответната поддейност екип. По този начин участникът е описал 

всички действия по изпълнение на дейностите, включително тези, подлежащи на 

съгласуване и контрол и на мероприятията за изпълнение на всички услуги в обхвата 

на поръчката за качествено и в срок изпълнение на договора за обществената поръчка.  
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Налице е представяне на визията на участника за изпълнение на дейностите, изложен 

е начинът на изпълнение на предмета на обществената поръчка, обхвата на дейностите, 

които ще се изпълняват, конкретния екип, ангажиран с изпълнението на съответната 

дейност и техническите средства, които ще използват. Предвижданията са съобразени 

с характера и сложността на услугата, включват всички процеси, съставящи отделните 

дейности,  включително дейностите по контрол, отчитане и съответно приемане на 

основните дейности, в съответствие с одобрения проект на договор.  

Участникът е представил разпределение на екипа, на който е възложено изпълнението 

на поръчката, обвързано с конкретния подход за изпълнение на услугите. 

Идентифицирана е необходимата механизация и техническо оборудване, които ще се 

използват при всеки отделен вид дейност. Предвиденото оборудване като вид дава 

възможност за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя. 

Предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е 

съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, 

което се явява предпоставка за срочното изпълнение на услугата. Предвижданията на 

участника за организацията и управлението на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, са в съответствие с 

видовете дейности съгласно техническото задание.   

Предложени са мерки за осигуряване на качеството, разписани са контролни дейности 

по отношение на: -  организацията на движението; спазване на минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд; Контрол на механизацията 

и автотранспорта; Контрол по опазване на околната среда и т.н. 

Предвид гореизложеното комисията счита, че предвижданата от участника 

организация за изпълнение, включително предложеното разпределение на ресурсите, 

съгласно планираните дейности са приложими за конкретната услуга – предмет на 

поръчката, предвид нейните характеристики и особености. Участникът е представил и 

методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване, контрол и отчитане на дейностите и други организационни аспекти, 

които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

На следващо място участникът е представил анализ на дефинираните от възложителя 

основни  рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на 

услугите и мерки за тяхното управление. 

В тази част от техническото си предложение, участникът е представил теоретично 

изложение относно оценката и управлението на риска и етапите за оценка, изброил е 

идентифицираните от Възложителя рискове и таблично е представил  вероятностните 

нива за настъпване и степените на въздействие на рисковете. На тази база е извършена 

оценка на всички дефинирани от възложителя рискове, като за всеки е оценена - 

вероятността от настъпване, степента на въздействие и сфери на влияние. След като е 

извършил оценка на рисковете и е анализирал възможните сфери на влияние и аспекти 

на проявление, като е описал  дейностите, върху които може негативно да повлияе 

сбъдването на съответния риск, участникът е  разписал конкретни мерки за 

недопускане и преодоляване на последиците при евентуално настъпване на риска. Така 

например по отношение на дефинирания от възложителя риск „повреда на 

механизация”, участникът е разписал превантивни мерки като: - Спазване на всички 

експлоатационни и гаранционни условия за работа с механизацията; Проверка на 

транспортните средства преди започване на работния ден; При престой механизацията 
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да се съхранява и охранява на определена площадка; разполагаемост с необходимите 

механизация, екип и финансов ресурс за обезпечаване изпълнението на дейностите и 

др. Като мерки за преодоляване на последиците при евентуално настъпване на риска, 

участникът е предвидил - Ремонт на техниката в лицензирани сервизи и подмяна на 

механизацията с аналогична, налична е разполагаемост с механизация повече от 

необходимата за изпълнение на поръчката включена в ресурсната обезпеченост за 

периода на изпълнение и поддържане на налични резервни части в материално-

техническата база, поддържан резерв от контейнери и съдове; поддържане на 

валидни застраховки на механизацията и оборудването за целият срок на договора,  

като при настъпване на събитието, участникът незабавно ще се свърже със 

застрахователя. По същият начин участникът е идентифицирал подходящи мерки 

както за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на 

последиците при настъпване на всеки от дефинираните от възложителя рискове, така 

че договорът да бъде завършен в определените в техническите спецификации обем, 

качество, срок и съгласно изискванията на възложителя. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение 

на участника съответства на предварително обявените от възложителя с 

откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му, като са налице следните обстоятелства: Участникът е представил 

предвижданията си за подход и програма за изпълнение на поръчката, включващи 

описания в следния обхват: 

А. Организация на изпълнение на поръчката – предлаган подход, план за работа 

и организация, начини за изпълнение на дейностите, включени в предмета на 

поръчката, съгласно Техническото задание и проекта на договор, със съответно 

обосноваване и ресурсна обезпеченост за изпълнението им и контрол с цел изпълнение 

на услугите съгласно изискванията на Възложителя. 

Б. Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или 

некачествено изпълнение на услугите и мерки за тяхното управление. Участникът е 

отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на 

описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху 

изпълнението на дейностите по договора, като е предложил мерки за недопускане и 

предотвратяване на дефинираните рискове. Посочени са  похвати и мерки, 

посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. 

негативното влияние на всеки дефиниран риск, така че същият да бъде 

предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на 

обществената поръчка. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето 

му. На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и 

организация за изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на 

възложителя съгласно техническото задание и проекта на договор, комисията формира 

заключение, че е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на 

възложителя, което дава разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на 

дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Посочените обстоятелства обуславят редовност на офертата, в съответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът е представил оферта, която 

отговаря  на  предварително  обявените  условия,  както  и  че  е изпълнил  
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задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  

от възложителя  условия. При констатираното следва участника да се допусне до етап 

отваряне на ценовото предложение, тъй като техническото предложение съдържа в 

себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

отваряне на ценовото предложение.  

1.4. "ГЛОБЪЛ КЛИНЪР" ООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи:  

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо: Предложение 

за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и изискванията на 

възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, към което са приложени  подход и 

програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията на 

участника за организация на изпълнение на поръчката и анализ на основните рискове, 

които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на услугите и мерки 

за тяхното управление; Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 3 и Декларация за 

конфиденциалност по чл.102 от ЗОП. 

Кратко описание на подхода и програмата за изпълнение на поръчката: 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 
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Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и 

съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

В рамките на представената организация за изпълнение на поръчката, участникът е 

представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на поръчката, със 

съответната ресурсна обезпеченост за изпълнение, като е описал разпределението, 

броя на заетите лица, техните задължения и отговорности и оборудването, което ще се 

използва при изпълнение на съответната дейност. Участникът представя в тази връзка 

начините ресурси за изпълнение на всички дейности, включени в предмета на 

поръчката, съгласно Техническото задание и проекта на договор.  В техническото си 

предложение участникът е предложил организация за изпълнение на поръчката, 

обхващаща всички дейности и поддейности, в съответствие с обхвата на поръчката и 

заложените цели и резултати. В предложението на участника за изпълнение на 

поръчката се съдържа подробно описание и на организационните дейности, 
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обуславящи изпълнението на поръчката, като конкретните дейности са адекватно 

разграничени по етапи на изпълнение, както следва: - Начален етап, който е свързан с 

подготвителни дейности като: - Преглед на съдовете; Мобилизиране на 

сметосъбиращите камиони, самосвалите и др. техника; подготовка на персонала; 

Организиране и провеждане на първоначална среща; сключване на договора за 

изпълнение; определяне и утвърждаване на местата, където ще се разположат съдовете 

за отпадъци; както и съгласуване на всичко друго относимо към процедурата. 

Следващият етап включва дейностите по същинско изпълнение предмета на договора 

и последният етап е свързан с приключване изпълнението на дейностите по договора. 

Представен е подхода за изпълнение, със съответно обосноваване и ресурсна 

обезпеченост за изпълнението, както и контрола, който ще се осъществява, което от 

своя страна да доведе до безпроблемно изпълнение на услугата. Описан е процесът по 

изпълнение на всяка дефинирана от възложителя дейност, включително обхвата и 

съдържанието на дейностите, основните технологични операции, включени в 

съответната дейност, нейната честота на извършване, критериите за определяне 

качеството, технически средства и съоръжения, с които разполага и предвидения за 

изпълнението екип. Така например за изпълнението на дейностите по Поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване участникът е представил обхвата на 

дейността, начините за изпълнението и необходимата техническа обезпеченост. 

Описанието не се свежда единствено до изброяване на дейностите и поддейностите, а 

е налице представяне на начина на изпълнение включително: -   Представени са 

начините и технологиите за изпълнение на поддейностите, включени в обхвата на 

дейността;  начините за отчитане и измерване на дейностите;  честота на извършване; 

Техника и човешки ресурси, които ще бъдат използвани за постигане количествените 

и качествените изисквания за дейността, включително ръководен и изпълнителски 

персонал, шофьори, специализирана техника и т.н. По този начин участникът е описал 

всички действия по изпълнение на дейностите, включително тези, подлежащи на 

съгласуване и контрол и на мероприятията за изпълнение на всички услуги в обхвата 

на поръчката за качествено и в срок изпълнение на договора за обществената поръчка.  

Налице е представяне на визията на участника за изпълнение на дейностите, изложен 

е начинът на изпълнение на предмета на обществената поръчка, обхвата на дейностите, 

които ще се изпълняват, конкретния екип, ангажиран с изпълнението на съответната 

дейност и техническите средства, които ще използват. Предвижданията са съобразени 

с характера и сложността на услугата, включват всички процеси, съставящи отделните 

дейности,  включително дейностите по контрол, отчитане и съответно приемане на 

основните дейности, в съответствие с одобрения проект на договор.  

Участникът е представил разпределение на екипа, на който е възложено изпълнението 

на поръчката, обвързано с конкретния подход за изпълнение на услугите. 

Идентифицирана е необходимата механизация и техническо оборудване, които ще се 

използват при всеки отделен вид дейност. Предвиденото оборудване като вид дава 

възможност за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя. 

Предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е 

съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, 

което се явява предпоставка за срочното изпълнение на услугата. Предвижданията на 
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участника за организацията и управлението на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, са в съответствие с 

видовете дейности съгласно техническото задание. Предвижданията включват и 

управлението и начина на комуникация, включително: - Комуникации с Възложителя; 

Комуникация с обществеността, жалби и сигнали; Комуникация с органи на 

държавната власт и взаимодействие с институциите. Предложени са мерки за 

управление и контрол на качеството и мерки за екологично управление, разписани са 

са конкретни контролни дейности и политики, които ще се прилагат. Предвид 

гореизложеното комисията счита, че предвижданата от участника организация за 

изпълнение, включително предложеното разпределение на ресурсите, съгласно 

планираните дейности са приложими за конкретната услуга – предмет на поръчката, 

предвид нейните характеристики и особености. Участникът е представил и методите 

за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване, 

контрол и отчитане на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

На следващо място участникът е представил анализ на дефинираните от възложителя 

основни  рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на 

услугите и мерки за тяхното управление. 

В тази част от техническото си предложение, участникът е представил теоретично 

изложение относно дефиниране на понятието „риск” и процесът по  управлението на 

риска, включващ етапите по идентифициране на възможните рискове, анализ на 

рисковете и планиране на управлението им, след което започва процес на наблюдение 

и регулярно връщане към процеса на анализ. Приложена е обща схема на бъдещата 

цялостна програма за управление на рисковете. На тази база е извършена оценка на 

всички дефинирани от възложителя рискове, като за всеки е оценена - вероятността от 

настъпване, степента на въздействие и сфери на влияние. След като е извършил оценка 

на рисковете и е анализирал възможните сфери на влияние и аспекти на проявление, 

като е описал  дейностите, върху които може негативно да повлияе сбъдването на 

съответния риск, участникът е  разписал конкретни мерки за недопускане и 

преодоляване на последиците при евентуално настъпване на риска. Така например по 

отношение на дефинирания от възложителя риск „Обилен снеговалеж, предизвикал 

заледявания и непроходими улици за период, по-продължителен от 24 /словом: 

двадесет и четири/ часа”, участникът е разписал превантивни мерки като: - 

Разполагаемост с добре подготвена и оборудвана техника за изпълнение на дейността 

при зимни условия, както и с добре квалифициран и инструктиран персонал отговорящ 

за качественото изпълнение на услугата; поддържане на контакти с - Гражданска 

защита, РУ „Пожарна безопасност и защита на населението, КАТ и други държавни и 

местни органи, постоянно ще се информира за метеорологичната обстановка, ще се 

поддържа контакт с фирмата изпълнител по зимно поддържане и снегопочистване в 

случай, че общината е възложила дейността на такава или ще е в директен контакт с 

възложителя; разполагаемост и с достатъчен брой резервна техника, която в случай на 

необходимост може да се включи при изпълнение на дейностите. Участникът е 

предвидил навременно включване в изпълнението на договора на допълнителен брой 

работници и техника в случай на необходимост, като се актуализира утвърдения 

график, след съответно съгласуване с възложителя, с оглед преодоляване на 

последиците при евентуално настъпване на риска. По същият начин участникът е 

идентифицирал подходящи мерки както за предотвратяване на настъпването, така и за 

минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване на всеки от дефинираните 



 

 

77 

от възложителя рискове, така че договорът да бъде завършен в определените в 

техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно изискванията на 

възложителя. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение 

на участника съответства на предварително обявените от възложителя с 

откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му, като са налице следните обстоятелства: Участникът е представил 

предвижданията си за подход и програма за изпълнение на поръчката, включващи 

описания в следния обхват: 

А. Организация на изпълнение на поръчката – предлаган подход, план за работа 

и организация, начини за изпълнение на дейностите, включени в предмета на 

поръчката, съгласно Техническото задание и проекта на договор, със съответно 

обосноваване и ресурсна обезпеченост за изпълнението им и контрол с цел изпълнение 

на услугите съгласно изискванията на Възложителя. 

Б. Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или 

некачествено изпълнение на услугите и мерки за тяхното управление.  

Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и 

сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на 

въздействието им върху изпълнението на дейностите по договора, като е предложил 

мерки за недопускане и предотвратяване на дефинираните рискове. Посочени са  

похвати и мерки, посредством които реално е възможно да се повлияе на 

възникването, респ. негативното влияние на всеки дефиниран риск, така че същият 

да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на 

обществената поръчка. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето 

му. На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и 

организация за изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на 

възложителя съгласно техническото задание и проекта на договор, комисията формира 

заключение, че е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на 

възложителя, което дава разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на 

дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Посочените обстоятелства обуславят редовност на офертата, в съответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът е представил оферта, която 

отговаря  на  предварително  обявените  условия,  както  и  че  е изпълнил  

задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  

от възложителя  условия. При констатираното следва участника да се допускане до 

етап отваряне на ценовото предложение, тъй като техническото предложение съдържа 

в себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

отваряне на ценовото предложение.  

 

2. При разглеждането на техническите оферта 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.  
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Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и направените констатации комисията 

единодушно  

 

Р Е Ш И: 
I. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП допуска до отваряне на ценовите им 

предложения следните участници: 

 

- „ЕКО РЕСУРС-Р“ ООД  

- ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН“ 

- „MИТ И КО“ ЕООД  

- „ГЛОБЪЛ КЛИНЪР“ ООД 

 

 II. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 

03.12.2020 г. от 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, 

за която дата и час участниците да бъдат уведомени своевременно посредством 

съобщение в профила на купувача, съдържащо датата, часа и мястото на отварянето. 

 

Гореописаните действия, констатации и решения на комисията са отразени в 

протокол № 4 от 30.11.2020 г. от работата на комисията. 

 

Пето заседание: 

 

На 03.12.2020 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, 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. Комисията установи, че са налице предпоставките за отваряне на ценовите 

предложения от офертите на допуснатите участници, 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; 

 1.2. В изпълнение разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП на 30.11.2020 г., т.е. не 

по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения, 
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комисията е обявила чрез  съобщение в профила на купувача 2, датата, часа и мястото на 

отварянето на ценовите предложения. 

 2.  При отварянето на ценовите оферти присъстваше упълномощен представител 

на участник както следва: - Петър Сулинаджиев – упълномощен представител на 

представляващия ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН". Представители на останалите 

участници 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 присъстващите лица бяха удостоверени в Списък на 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средства за масово осведомяване, присъстващи при отварянето на 

ценовите оферти.  

3. Отварянето на ценовите предложения от офертите на участниците протече при 

следния ред: 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 участниците; При 

отваряне на ценовите предложения, съдържанието им беше съобщено, както следва: 

3.1. "ЕКО РЕСУРС-Р" ООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

- Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на 

процедурата са предложени следните единични цени за изпълнение на дейностите в 

обхвата на поръчката, както следва: 

№ 

по 

ред 

Вид дейност 
Единица 

мярка 

Оферирана 

единична 

цена в лева 

без ДДС 

1. Сметосъбиране на твърди битови отпадъци 
1 /един/ 

тон 
7,61 лв. 

2. Сметоизвозване на твърди битови отпадъци 
1 /един/ 

тон 
139,43 лв. 

3. 

Събиране и извозване със самосвали (товарни 

автомобили) на градински отпадъци, сгурия от 

отопление през зимния сезон и други отпадъци 

1 /един/ 

тон 
55,55 лв. 

4. 
Разделно събиране и извозване на отпадъци от 

опаковки - хартия, пластмаса, метал, стъкло и др. 

1 /един/ 

тон 
137,56 лв. 

5. 
Разделно събиране, съхраняване и извозване на 

битови биоразградими отпадъци 

1 /един/ 

тон 
177,34 лв. 

6. 
Поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване чрез метене 

1 /един/ 

дка 
14,89 лв. 

                                                           
2 Съобщение за отваряне на ценовите предложения, изведено от деловодната система на 

община Смолян с изх.№ ДЛ010136 от 30.11.2020 г. и публикувано на същата дата в профила 

на купувача - https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3154   

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3154
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7. 
Поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване чрез миене 
1 /един/ м2 0,47 лв. 

8. Уборка 
1 /един/ 

дка 
3,95 лв. 

9. Почистване на улични оттоци 
1 /един/ 

бр. 
54,34 лв. 

10. Почистване на нерегламентирани замърсявания 1 /един/ м3 69,37 лв. 

11. Почистване на улични платна от нанос и кал 1 /един/ м2 1,91 лв. 
 

 

 

3.2. 

 

ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

- Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на 

процедурата са предложени следните единични цени за изпълнение на дейностите в 

обхвата на поръчката, както следва: 

№ 

по 

ред 

Вид дейност 
Единица 

мярка 

Оферирана 

единична 

цена в лева 

без ДДС 

1. Сметосъбиране на твърди битови отпадъци 
1 /един/ 

тон 
3,49 лв. 

2. Сметоизвозване на твърди битови отпадъци 
1 /един/ 

тон 
140,00 лв. 

3. 

Събиране и извозване със самосвали (товарни 

автомобили) на градински отпадъци, сгурия от 

отопление през зимния сезон и други отпадъци 

1 /един/ 

тон 
56,00 лв. 

4. 
Разделно събиране и извозване на отпадъци от 

опаковки - хартия, пластмаса, метал, стъкло и др. 

1 /един/ 

тон 
140,00 лв. 

5. 
Разделно събиране, съхраняване и извозване на 

битови биоразградими отпадъци 

1 /един/ 

тон 
180,00 лв. 

6. 
Поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване чрез метене 

1 /един/ 

дка 
15,00 лв. 

7. 
Поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване чрез миене 
1 /един/ м2 0,40 лв. 

8. Уборка 
1 /един/ 

дка 
2,00 лв. 

9. Почистване на улични оттоци 
1 /един/ 

бр. 
49,00 лв. 

10. Почистване на нерегламентирани замърсявания 1 /един/ м3 70,00 лв. 

11. Почистване на улични платна от нанос и кал 1 /един/ м2 2,00 лв. 
 

 

3.3. "МИТ И КО" ЕООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

- Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 
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За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на 

процедурата са предложени следните единични цени за изпълнение на дейностите в 

обхвата на поръчката, както следва: 

№ 

по 

ред 

Вид дейност 
Единица 

мярка 

Оферирана 

единична 

цена в лева 

без ДДС 

1. Сметосъбиране на твърди битови отпадъци 
1 /един/ 

тон 
6,67 лв. 

2. Сметоизвозване на твърди битови отпадъци 
1 /един/ 

тон 
132,89 лв. 

3. 

Събиране и извозване със самосвали (товарни 

автомобили) на градински отпадъци, сгурия от 

отопление през зимния сезон и други отпадъци 

1 /един/ 

тон 
49,89 лв. 

4. 
Разделно събиране и извозване на отпадъци от 

опаковки - хартия, пластмаса, метал, стъкло и др. 

1 /един/ 

тон 
128,89 лв. 

5. 
Разделно събиране, съхраняване и извозване на 

битови биоразградими отпадъци 

1 /един/ 

тон 
162,89 лв. 

6. 
Поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване чрез метене 

1 /един/ 

дка 
9,89 лв. 

7. 
Поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване чрез миене 
1 /един/ м2 0,28 лв. 

8. Уборка 
1 /един/ 

дка 
3,29 лв. 

9. Почистване на улични оттоци 
1 /един/ 

бр. 
49,89 лв. 

10. Почистване на нерегламентирани замърсявания 1 /един/ м3 64,89 лв. 

11. Почистване на улични платна от нанос и кал 1 /един/ м2 1,79 лв. 
 

 

3.4. "ГЛОБЪЛ КЛИНЪР" ООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

- Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на 

процедурата са предложени следните единични цени за изпълнение на дейностите в 

обхвата на поръчката, както следва: 

№ 

по 

ред 

Вид дейност 
Единица 

мярка 

Оферирана 

единична 

цена в лева 

без ДДС 

1. Сметосъбиране на твърди битови отпадъци 
1 /един/ 

тон 
5,25 лв. 

2. Сметоизвозване на твърди битови отпадъци 
1 /един/ 

тон 
140,00 лв. 

3. 

Събиране и извозване със самосвали (товарни 

автомобили) на градински отпадъци, сгурия от 

отопление през зимния сезон и други отпадъци 

1 /един/ 

тон 
55,50 лв. 
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4. 
Разделно събиране и извозване на отпадъци от 

опаковки - хартия, пластмаса, метал, стъкло и др. 

1 /един/ 

тон 
111,00 лв. 

5. 
Разделно събиране, съхраняване и извозване на 

битови биоразградими отпадъци 

1 /един/ 

тон 
140,00 лв. 

6. 
Поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване чрез метене 

1 /един/ 

дка 
14,50 лв. 

7. 
Поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване чрез миене 
1 /един/ м2 0,32 лв. 

8. Уборка 
1 /един/ 

дка 
2,50 лв. 

9. Почистване на улични оттоци 
1 /един/ 

бр. 
42,50 лв. 

10. Почистване на нерегламентирани замърсявания 1 /един/ м3 56,00 лв. 

11. Почистване на улични платна от нанос и кал 1 /един/ м2 1,55 лв. 
 

 

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.  

Закрито заседание. 

 

Комисията продължи работа си в закрито заседание по осъществяване на 

правомощията съгласно чл.72, ал.1, 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. Комисията провери служебно пълнотата на представените ценови оферти, при 

което направи следните констатации относно валидността и съответствието на 

представените оферти с предварително обявените условия на поръчката: 

1.1. "ЕКО РЕСУРС-Р" ООД 

Извод за съответствието на ценовoтo предложениe на участника с предварително 

обявените условия на поръчката: 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.12.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: - ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя, съобразено е с определените от възложителя 

максимални (пределни) стойности на единичните цени за отделните видове дейности, 

включени в обхвата на поръчката. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение. 

Заключение на комисията:  

Въз основа на гореизложеното участникът следва да бъде допуснат до преценка за  

наличие на необичайно благоприятна оферта. 

 

1.2. ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" 
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Извод за съответствието на ценовoтo предложениe на участника с предварително 

обявените условия на поръчката: 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.12.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: - ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя, съобразено е с определените от възложителя 

максимални (пределни) стойности на единичните цени за отделните видове дейности, 

включени в обхвата на поръчката. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение. 

Заключение на комисията:  

Въз основа на гореизложеното участникът следва да бъде допуснат до преценка за  

наличие на необичайно благоприятна оферта. 

 

1.3. "МИТ И КО" ЕООД 

Извод за съответствието на ценовoтo предложениe на участника с предварително 

обявените условия на поръчката: 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.12.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: - ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя, съобразено е с определените от възложителя 

максимални (пределни) стойности на единичните цени за отделните видове дейности, 

включени в обхвата на поръчката. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение. 

Заключение на комисията:  

Въз основа на гореизложеното участникът следва да бъде допуснат до преценка за  

наличие на необичайно благоприятна оферта. 

 

1.4. "ГЛОБЪЛ КЛИНЪР" ООД 

Извод за съответствието на ценовoтo предложениe на участника с предварително 

обявените условия на поръчката: 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.12.6 от Раздел V - Указания за подготовка 

на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е 

придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: - ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя, съобразено е с определените от възложителя 

максимални (пределни) стойности на единичните цени за отделните видове дейности, 

включени в обхвата на поръчката. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение. 
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Заключение на комисията:  

Въз основа на гореизложеното участникът следва да бъде допуснат до преценка за  

наличие на необичайно благоприятна оферта. 

 

 2. След като беше извършена проверка за съответствието на ценовите 

предложения на участниците с предварително обявените условия на поръчката преди да 

извърши оценка и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка 

на офертите по определения критерий за възлагане „най-ниска цена“, комисията 

пристъпи към проверка относно наличието на необичайно благоприятни оферти, при 

което направи следните констатации: 

 Налице са необичайно благоприятни оферти от двама участници – ДЗЗД 

"ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" и "МИТ И КО" ЕООД, които съдържат предложения, 

свързани с единични цени, които подлежат на оценяване /при избрания от възложителя 

критерий за възлагане „най-ниска цена/, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни 

от средната стойност на предложените единични цени за изпълнение на съответните 

дейности на останалите участници, както следва: 

- ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" - офертата на участника съдържа 

предложения за: - единична цена за изпълнение на дейност „Сметосъбиране 

на твърди битови отпадъци“ и единична цена за изпълнение на дейност 

„Уборка“, които подлежат на оценяване /при избрания от възложителя 

критерий за възлагане „най-ниска цена/, които са с повече от 20 на сто по-

благоприятни от средната стойност на предложените единични цени за 

изпълнение на съответните дейности на останалите участници. 

- "МИТ И КО" ЕООД - офертата на участника съдържа предложения за: - 

единична цена за изпълнение на дейност „Поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване чрез метене“ и единична цена за 

изпълнение на дейност „Поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване чрез миене“, които подлежат на оценяване /при избрания 

от възложителя критерий за възлагане „най-ниска цена/, които са с повече от 20 

на сто по-благоприятни от средната стойност на предложените единични цени за 

изпълнение на съответните дейности 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 класиране 

съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по определения 

критерий за възлагане „най-ниска цена“: 

- "ЕКО РЕСУРС-Р" ООД 

- "ГЛОБЪЛ КЛИНЪР" ООД 
 

II. На основание чл. 72, ал.1 от ЗОП да бъде изискана от участниците - ДЗЗД 

"ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" и "МИТ И КО" ЕООД, подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на предложените единични цени за изпълнение на дейности в 

обхвата на поръчката, както следва: 

1. ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" - подробна писмена обосновка за: 
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- начина на образуване на предложената единична цена за изпълнение на дейност 

„Сметосъбиране на твърди битови отпадъци“  в размер на 3,49 лева /словом 

три лева и четиридесет и девет стотинки/ без ДДС. 

- начина на образуване на предложената единична цена за изпълнение на дейност 

„Уборка“  в размер на 2,00 лева /словом два лева/ без ДДС. 

 

2. "МИТ И КО" ЕООД - подробна писмена обосновка за: 

- начина на образуване на предложената единична цена за изпълнение на дейност 

„Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване чрез 

метене“  в размер на 9,89 лева /словом девет лева и осемдесет и девет стотинки/ 

без ДДС. 

- начина на образуване на предложената единична цена за изпълнение на дейност 

„Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване чрез 

миене“  в размер на 0,28 лева /словом двадесет и осем стотинки/ без ДДС. 

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

обосновката по настоящата точка е 5 /пет/ календарни дни, считани от получаването 

на искане за това. 

Гореописаните действия, констатации и решения на комисията са отразени в 

протокол № 5 от 03.12.2020 г. от работата на комисията. 

 

Шесто заседание: 

На 10.12.2020 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, комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си 

съгласно чл. 72, ал.3, чл.103, ал.3 и 5, чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки 

/ЗОП/. 

1. На своето предходно заседание комисията констатира наличието на необичайно 

благоприятни оферти от двама участници – ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" и "МИТ 

И КО" ЕООД, които съдържат предложения, свързани с единични цени, които подлежат 

на оценяване /при избрания от възложителя критерий за възлагане „най-ниска цена/, 

които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложените 

единични цени за изпълнение на съответните дейности на останалите участници, 

комисията изиска от участниците да представят в 5-дневен срок от уведомяването 

подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените единични цени 

за изпълнение на дейности в обхвата на поръчката, както следва: 

1.1.ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" - подробна писмена обосновка за: 

- начина на образуване на предложената единична цена за изпълнение на дейност 

„Сметосъбиране на твърди битови отпадъци“  в размер на 3,49 лева /словом 

три лева и четиридесет и девет стотинки/ без ДДС. 

- начина на образуване на предложената единична цена за изпълнение на дейност 

„Уборка“  в размер на 2,00 лева /словом два лева/ без ДДС. 

Искането за обосновка е изпратено чрез куриер на  посочения от участника адрес: - гр. 

София - 1111, район Слатина, кв. ”Гео Милев”, ул. „Николай Коперник”№ 25, където 

пратката е приета и получена от представител на участника, посоченото обстоятелство е 

удостоверено чрез обратна разписка с име и дата на получаване – 04.12.2020 г.   

1.2."МИТ И КО" ЕООД - подробна писмена обосновка за: 
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- начина на образуване на предложената единична цена за изпълнение на дейност 

„Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване чрез 

метене“  в размер на 9,89 лева /словом девет лева и осемдесет и девет стотинки/ 

без ДДС. 

- начина на образуване на предложената единична цена за изпълнение на дейност 

„Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване чрез 

миене“  в размер на 0,28 лева /словом двадесет и осем стотинки/ без ДДС. 

Искането за обосновка е изпратено чрез куриер на  посочените от участника адреси: - гр. 

Пловдив, п.к. 4003, район Северен, ул. „Милеви скали“ № 6, ап. 35 и гр. Пловдив, ул. 

„Горно Броди“ № 17, където пратките са приети и получени от представител на 

участника, посоченото обстоятелство е удостоверено чрез обратна разписка с име и дата 

на получаване – 04.12.2020 г.   

В законоустановения срок от 5 /словом: пет/ календарни дни съгласно разпоредбата на 

чл.72, ал.1 от ЗОП в деловодството на Община Смолян са постъпили писмени обосновки 

за начина на образуване на предложените единични цени за изпълнение на дейности в 

обхвата на поръчката, както следва: 

 

№ Наименование на участника Регистрационен номер и дата на 

получаване на обосновката 

1. ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" ДЛ010250-001 от 08.12.2020 г. 

2. "МИТ И КО" ЕООД ДЛ010251-001 от 09.12.2020 г. 

 

2. В изпълнение на разпоредбата на чл.72, ал.З от ЗОП комисията пристъпи към 

разглеждане на представените обосновки по отношение на тяхната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, както следва: 

2.1.ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" 

 След подробен анализ на обосновката на ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" по 

отношение на предложените - единична цена за изпълнение на дейност „Сметосъбиране 

на твърди битови отпадъци“  и единична цена за изпълнение на дейност „Уборка“, 

комисията прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.72, ал.2, т.1-2 от ЗОП, 

поради което обосновката следва да бъде приета, а участникът следва да бъде допуснат 

до оценка и класиране на офертата по определения критерий за възлагане „ най-ниска 

цена”. 

Описание на основните предвиждания на участника в представената обосновка: 

I. Ресурсна обезпеченост на изпълнението с цялата необходима техника, 

механизация, оборудване и автотранспорт. 

Значителна тежест при формирането на конкурентна цена при предоставяне на услуги в 

сферата на Сметосъбирането и осигуряване на градската хигиена е наличието на 

достатъчен собствен технически и материален ресурс, с който ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА 

СМОЛЯН" ЕООД разполага. 

1. Механизацията за изпълнението на дейностите по сметосъбиране е ключов ресурс 

при предоставянето на комунални услуги. Обединението разполага и ще осигури всички 

необходими за изпълнение на услугите в обхвата на поръчката транспортни средства, 
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машини и оборудване. Това обстоятелство ни дава сигурност и ни гарантира, че в 

процеса на изпълнение няма да възникнат проблеми, свързани с недостиг на техника и 

аварийни престои от повреда, което би довело до допълнителни разходи. При 

подготовката на офертата e подсигурено достатъчно техническо оборудване, което ще 

бъде на разположение в материално- техническа база „Тикале", с. Тикале в пълна 

готовност и техническа изправност. Осигурен е и мобилен авариен екип за отстраняване 

на повреди на място и техническо обслужване, както на транспортните средства, така и 

на съдовете за събиране на отпадъци при необходимост. 

2. Снабдяването на механизацията с гориво ще се осъществява на място, със собствени 

нафтовози, което допълнително гарантира независимост и икономически ефект. 

3. Обезпечаването на необходимите съдове за изпълнение на дейностите по 

Сметосъбиране 

Цялата декларирана техника и оборудване са технически изправни и на разположение за 

изпълнение на договора. 

II. Организация и оборудване за текуща поддръжка и ремонт на съдовете за 

събиране на твърди битови отпадъци и удължаване на експлоатационния им 

срок. 

В образуването на единичната цена по сметосъбиране основен фактор според Участника 

е стойността на съдовете, които съгласно изискванията на Възложителя, трябва да бъдат 

доставени и в случай на повреда подменени/ заменени. 

При изпълнението на дейностите обект на настоящата обществена поръчка ДЗЗД 

„ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" разполага с технически и материален ресурс да обезпечи 

както ефективното и щадящо обслужване на съдовете за събиране на твърди битови 

отпадъци, така и тяхната текуща поддръжка и ремонт, с което да удължи 

експлоатаионния им период и същевременно да позволи намаляване на общите разходи 

по изпълнение на дейността. 

1. При планиране изпълнението на дейността ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" 

планира да достави висококачествени съдове за събиране на твърди битови отпадъци, 

изработени от метал и произведени от „МЕВА"- Чехия, като утвърден европейски 

производител. „БАКС 99" АД като участник в обединението има дългогодишен опит в 

експлоатацията и поддръжката на такива съдове, потвърждаващи тяхната дълготрайност 

и качества. 

2. „БАКС 99" АД разполага с изградена и утвърдена във времето технология за 

превантивно третиране и текуща поддръжка и ремонт на тези съдове, с което свежда 

до минимум необходимостта от цялостна подмяна в случай на повреда, намалява 

бройката повредени съдове в следствие на експлоатация, както и общата амортизация 

на съдовете. 

3. Механизацията, която ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" планира да използва е 

оборудвана със специална система за щадящо и безопасно обслужване на съдовете за 

събиране на твърди битови отпадъци. Тази система допринася, както за 

безопасността на операторите на оборудването, така и предотвратява евентуална 

механична повреда на обслужваните съдове от подемното устройство. 
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4. При изпълнение на дейността ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" ще приложи система 

за текущ мониторинг, превенция и поддръжка на използваните съдове за събиране на 

твърди битови отпадъци. 

По този начин Обединението ще гарантира, както стриктното спазване на заложените в 

Проекто-договора и Техническото задание изискване към изпълнение на дейностите по 

събиране и транспортиране на твърди битови отпадъци, така и ще осигури максимално 

ефективно използване на необходимите ресурси. 

Съгласно изложените по-горе обстоятелства, се доказва целесъобразността на избраните 

технически решения при изпълнението на дейност «Сметосъбиране на твърди битови 

отпадъци», което е основно предимство за ниски производствени разходи. 

III. Организация изпълнението на дейностите по осигуряване на уличната хигиена 

в т.ч. дейност „Уборка" 

При планирането и ценообразуването на дейностите свързани пряко с осигуряването на 

уличната хигиена, Участникът ги разглежда като комплекс от услуги, чието изпълнение 

може да бъде съвместявано с оглед ефективното ангажиране на предвидения човешки 

ресурс. По този начин например при съвместяването на дейностите „Поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване чрез метене" и „Уборка" на база целия 

период на изпълнение на Договора може да бъде постигнато оптимизиране на разходите 

за труд пряко относими към съответната дейност. От друга страна това ще доведе и до 

подобряване на резултата от изпълнението на дейностите, а именно по- чиста градска 

среда.  

IV. Ресурсна обезпеченост с квалифициран ръководен и изпълнителски състав 

За изпълнението на поръчката, ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" разполага с 

достатъчен брой квалифициран ръководен и изпълнителски персонал с 

необходимия опит в изпълнението на дейности по събиране и транспортиране на битови 

отпадъци, както и дейности по осигуряване на градската хигиена, което гарантира 

отлична организация. 

V. Контрол на изпълнението и опит 

1. Система за контрол на качеството 

Отбелязано е, че партньорите в ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" притежават 

Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001, което гарантира 

и осигурява: 

 откриването и предотвратяването на евентуални несъответствия възможно най- 

рано и своевременното им отстраняване; 

 редовната проверка, и непрекъснатото подобряване на ефективността на 

процесите; 

 повишаване удовлетвореността на клиентите, с което се гарантира успеха на 

дружеството. 

Системата за управление на качеството обхваща търговската, производствената и 

контролната дейности, всичките организационни единици, всичките служители и 

всичките видове продукти и дейности. 

Постоянния контрол на качеството на изпълняваните услуги, води до намаляване на 

разходите за ремонти и поддръжка на използваните технически средства и механизация. 
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2. Опит при изпълнение на подобни обекти 

Доказателства за добрите практики на Участниците в обединението са предоставените 

сходни или идентични услуги, както следва: 

По договор със Столична община с peг. индекс РД-55-266/08.04.2009 г. с предмет: 

„Събиране и транспортиране на БО, подмяна и поддръжка на съдове за БО, лятно и зимно 

почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на Столична 

община, район „Слатина"" изпълнени количества от съответните дейности: 

„Събиране и транспортиране на БО от точки за събиране (обществени сгради, търговски 

обекти, жилищни сгради, фамилни къщи и вилни зони)"- 15019,70 т. 

„Уборка на междублокови пространства, алеи, тротоари, детски площадки и др. места за 

обществено ползване"- 32,50 дка. 

По договор със Столична община с peг. индекс РД-55-583/10.11.2010 г. с предмет: 

„Събиране и транспортиране на БО, подмяна и поддръжка на съдове за БО, лятно и зимно 

почистване на улици и други места за обществено ползване" изпълнени количества от 

съответните дейности: 

 - „Събиране и транспортиране на БО от точки за събиране (обществени сгради, 

търговски обекти, жилищни сгради, фамилни къщи и вилни зони)"- 97830.63 т.; 

-  „Уборка на междублокови пространства, алеи, тротоари, детски площадки и др. места 

за обществено ползване"-1983,40 дка. 

По договор със Столична община с peг. индекс СО-15-РД-55-158/25.03.2015 г. с предмет: 

„Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и други 

места за обществено ползване на територията на Столична община" изпълнени 

количества от съответните дейности: 

- „Събиране и транспортиране на БО от точки за събиране"- 92648.20 т. 

- „Уборка на междублокови пространства, алеи, тротоари, детски площадки и др. 

места за обществено ползване"- 1498,20 дка. 

VI. Аргументи относно обективни обстоятелства, съгласно чл. 72, ал. 2 от ЗОП 

Всички гореизложени до момента факти и обективни обстоятелства се отнасят към 

следните и потвърждават оригиналността на ценовото предложение и доказват, 

възможността на ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" да изпълни обществената поръчка на 

оферираните единични цени и гарантирайки необходимото качество на предоставените 

услуги. Оригиналността на техническото ни предложение се основава на следните 

обстоятелства: 

Съгласно по горе описаните аргументи, относими към чл. 72, ал. 2, т. 1, 

„икономическите особености на производствения процес, на предоставяните 

услуги или строителния метод", а именно: I. Ресурсна обезпеченост на изпълнението 

с цялата необходима техника, механизация, оборудване и автотранспорт, II. Организация 

и оборудване за текуща поддръжка и ремонт на съдовете за събиране на твърди битови 

отпадъци и удължаване на експлоатационния им срок, III. Организация изпълнението на 

дейностите по осигуряване на уличната хигиена в т.ч. дейност „Уборка", VI. Ресурсна 

обезпеченост с квалифициран ръководен и изпълнителски състав и точка V. Контрол на 

изпълнението и опит. 
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В своята дългогодишна практика партньорите в обединението се придържат към 

използването на високо-качествени технически средства и оборудване, което в 

комбинация с отработените във времето и постоянно подобрявани методи на работа и 

превенция позволяват оптимизация на разходите при планирането на дейността и 

свеждането до минимум на евентуални непредвидени разходи в следствие на дефекти 

и/или повреди на съдове за събиране на твърди битови отпадъци и/или транспортни 

средства и механизация. 

При планирането на дейностите по осигуряването на сметосъбирането и 

сметоизвозването, както и поддържането на градската хигиена ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА 

СМОЛЯН" разглежда като комплекс от услуги, чието изпълнение може да се съвместява 

и допълва. От една страна по този начин се усилва ефекта от изпълняваните дейности 

като напр. едновременно изпълнение на дейности по „Уборка" и „Ръчно метене", а от 

друга се осигурява възможност за оптимизиране на необходимия човешки ресурс. 

Всички изложени до момента обстоятелства дават възможност да се оптимизират цените, 

което води и до „икономичност" ценовото предложение. 

2. Към Обстоятелство по чл. 72, ал. 2, т. 2, „избраните технически решения или 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето 

на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството" са отнесени 

точки: I. Ресурсна обезпеченост на изпълнението с цялата необходима техника, 

механизация и автотранспорт, II. Организация и оборудване за текуща поддръжка и 

ремонт на съдовете за събиране на твърди битови отпадъци и удължаване на 

експлоатационния им срок. и точка, III. Организация изпълнението на дейностите по 

осигуряване на уличната хигиена в т.ч. дейност „Уборка" и V. Контрол на изпълнението 

и опит. 

За изпълнение на дейностите, обект на настоящата обществена поръчка, на 

разположение на Обединението са съвременна механизация и оборудване с висока 

производителност, водещо до увеличаване на производителността и качеството работа, 

което от своя страна води до намаляване на разходите; 

Използваните методи на работа и планираната организация позволяват ефективно 

използване на вложения ресурс и предотвратяване на непредвидени разходи за подмяна 

на съдове и механизация. 

Обединението разполага с материално-техническа база на територията на Община 

Смолян, с което да обезпечи изпълнението на дейностите. 

На разположение на обединението са квалифицирани специалисти с дългогодишен 

професионален опит при изпълнението на комунални услуги на територията на гъсто 

населени райони с интензивно замърсяване и високи обществени очаквания към нивото 

на предоставяните услуги на територията на Столична Община. Това неминуемо води до 

увеличаване на производителността и качеството работа, което от своя страна води до 

намаляване на разходите; 

Партньорите в Обединението работят предимно с утвърдени доставчици на механизация 

и оборудване (в т.ч. съдове за събиране на твърди битови отпадъци) и ползват значителни 

отстъпки от тях като лоялни и дългогодишни клиенти и надеждни партньори и нямат 

просрочени задължения към тях; 
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Партньорите в обединението имат разработени вътрешнофирмени разходни норми в 

предоставянето на комунални услуги, сформирани от дългогодишни практически 

наблюдения и професионалния опит, които ни дават възможност да оптимизираме 

предвидените разходи, така че изпълнението на дейностите да бъде извършено 

качествено, съгласно техническите и нормативни изисквания и на конкурентни цени; 

В структурата на Партньорите в Обединението има въведена Интегрирана система за 

управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд. Това гарантира 

плановото изпълнение на дейностите и свежда до минимум вероятността от настъпване 

на непредвидени разходи. 

Наличието на изключително благоприятни условия за участника се обуславят от 

следните обстоятелства: 

Техническа и ресурсна обезпеченост за изпълнение на поръчката в офертата си, както и 

своя дългогодишен опит в изпълнението на подобни обекти. 

Обединението има на разположение материално-техническа база на територията на 

Община Смолян, където да се обезпечат всички необходими мероприятия по 

профилактика, ремонт и поддръжка на транспортните средства и съдовете за събиране 

на твърд битов отпадък. 

Партньорите в Обединението разполагат с висококвалифицирани специалисти, 

притежаващи необходимата професионална квалификация и опит при изпълнение на 

дейности идентични с тези в обхвата на поръчката. Това е основна предпоставка за 

оптималното използване на планираните човешки и материални ресурси, съвместяването 

на взаимно допълващи се дейности, превенция, текущ ремонт и поддръжка на 

механизацията и съдовете, което от своя страна води до намаляване на разходите и 

повишаване качеството на предоставяните услуги. 

3. Обстоятелство по чл. 72, ал. 2, т. 3, „оригиналност на предложеното от участника 

решение по отношение на строителството, доставките или услугите" 

В представеното Предложение за изпълнение на поръчката в едно със съответните 

приложения са взети в предвид всички изисквания на Възложителя залегнали в 

техническата документация и проекто-договора за качествено и срочно изпълнение на 

дейностите обект на настоящата обществена поръчка. На базата на дългогодишия опит 

на Партньорите в обединението при изпълнение на дейности идентични с обхвата на 

поръчката е предвидена организация на изпълнение, която позволява постигането на 

желаното качество, като същевременно се оптимизират плановите разходи за 

изпълнение и се ограничава размера на непредвидените такива. 

В Предложението за изпълнение на поръчката са описани подробно технологиите на 

изпълнение на всички предвидени дейности. Те са в съответствие с Техническа 

спецификация на Възложителя и всички други действащи нормативни изисквания и 

стандарти и евронорми. 

Участникът разглежда съвместяването на дейностите „Поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване чрез метене" и „Уборка" на база целия период на 

изпълнение на Договора като възможност да бъде постигнато оптимизиране на 

разходите за труд пряко съотносими към съответната дейност, което да доведе до по- 

конкурентна цена. 
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Предложеното техническо решение, касаещо организацията на работа, обезпечаването с 

всички необходими технически и трудови ресурси и не на последно място 

дългогодишния опит, предоставя голямо предимство и сигурност в изпълнението на 

обекта на оферираните единични цени. 

ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" се задължава да спазва всички приложими правила 

и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, 

приложими колективни споразумения и / или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право съгласно Приложение № 10 от ЗОП. 

В заключение е обобщено, че предложените в офертата на ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА 

СМОЛЯН" цени са по-благоприятни с повече от 20 % от средната стойност на 

съответните предложения в останалите оферти, поради наличието на по-горе описаните 

обстоятелства и мотиви. 

От всичко упоменато по-горе потвърждават, че ДЗЗД „ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" може 

да изпълни качествено услугите на предложените в офертата единични цени, като с 

настоящето отново потвърждават намерението си за изпълнение на обекта съгласно 

ценовото си предложение. 

 Мотиви: 

 Така представена, тази информация отговаря на критериите, на които следва да 

отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл.72, ал.2 от ЗОП. 

За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни 

обстоятелства, свързани с икономическите особености на производствения процес, на 

предоставяните услуги или на строителния метод, избраните технически решения или 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

услугите или за изпълнение на строителството, оригиналност на предложеното от 

участника решение по отношение на услугите или за изпълнение на строителството, 

спазването на задълженията по чл.115 от ЗОП, възможността участникът да получи 

държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Участникът е изложил твърдения, относими към категорията факти, 

посочени в чл.72, ал.2, т.1-2 от ЗОП. 

За определяне на единичните цени за изпълнение на отделните дейности в обхвата на 

поръчката участникът е отчел всички съществени фактори и основните ценообразуващи 

компоненти, които са важни и следва да бъдат отразени при определянето на цената, а 

именно: - разходите за труд, материали, оборудване и транспорт, съгласно определения 

екип и създадената организация за изпълнение. На първо място участникът е пояснил, че 

значителна тежест при формирането на конкурентна цена при предоставяне на услуги в 

сферата на сметосъбирането и осигуряване на градската хигиена е наличието на 

достатъчен собствен технически и материален ресурс, с който участникът разполага. В 

тази връзка са изтъкнати преимущества като наличие на достатъчен брой, включително 

и резервни  транспортни средства, машини и оборудване в базата с. Тикале, в пълна 

готовност и техническа изправност. Осигурен е и мобилен авариен екип за отстраняване 

на повреди на място и техническо обслужване, както на транспортните средства, така и 

на съдовете за събиране на отпадъци при необходимост. Освен тези благоприятни 
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обстоятелства е изтъкнато и, че снабдяването на механизацията с гориво ще се 

осъществява на място, със собствени нафтовози, което допълнително гарантира 

независимост и икономически ефект. Отчетено е, че при образуването на единичната 

цена по сметосъбиране основен фактор е стойността на съдовете, които трябва да бъдат 

доставени и в случай на повреда подменени/ заменени.  На база дългогодишен опит в 

експлоатацията и поддръжката на такива съдове, участникът е предвидил да достави 

висококачествени съдове, както и да прилага утвърдена във времето технология за 

превантивно третиране и текуща поддръжка и ремонт на тези съдове, с което да сведе до 

минимум необходимостта от цялостна подмяна в случай на повреда и да намали 

бройката повредени съдове в следствие на експлоатация, както и общата амортизация на 

съдовете. Ще се приложи система за текущ мониторинг, превенция и поддръжка на 

използваните съдове за събиране на твърди битови отпадъци, с оглед осигуряване 

максимално ефективно използване на необходимите ресурси и намаляване на 

производствените разходи. По същия начин участникът е отчел и изложил 

благоприятните обстоятелства, които да доведат до намаляване себестойността и на 

другата дейност, за която е изискана обосновка на единичната цена – „уборка“. При 

ценообразуването на дейностите свързани пряко с осигуряването на уличната хигиена, 

участникът ги разглежда като комплекс от услуги, чието изпълнение може да бъде 

съвместявано с оглед ефективното ангажиране на предвидения човешки ресурс. По този 

начин например при съвместяването на дейностите „Поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване чрез метене" и „Уборка" на база целия период на 

изпълнение на Договора може да бъде постигнато оптимизиране на разходите за труд 

пряко относими към съответната дейност. 

Друго благоприятно обстоятелство, което се изтъква от участника е разполагаемостта с 

достатъчен брой квалифициран ръководен и изпълнителски персонал с необходимия 

опит в изпълнението на дейности по събиране и транспортиране на битови отпадъци, 

както и дейности по осигуряване на градската хигиена, което гарантира отлична 

организация, както и наличието на внедрена система за управление на качеството. 

Системата за управление на качеството обхваща търговската, производствената и 

контролната дейности, всичките организационни единици, всичките служители и 

всичките видове продукти и дейности. Постоянния контрол на качеството на 

изпълняваните услуги, води до намаляване на разходите за ремонти и поддръжка на 

използваните технически средства и механизация. На следващо място участникът 

изтъква наличие и на други благоприятни условия, обуславящи икономичност при 

изпълнението, като натрупаният опит от организацията на работа при редица изпълнени 

услуги, сходни с предмета на поръчката, на база на който е възможно оптимизиране на 

работата и дейностите на екипа и съответно намаляване на разходите. 

Комисията счита, че обстоятелствата, на които се позовава участникът действително 

биха могли да обусловят икономичност, а материалната обезпеченост и натрупаният 

опит при изпълнение на сходни дейности, обуславят нормалното и безпрепятствено 

изпълнение на поръчката.   
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След като е изтъкнал всички благоприятни обстоятелства, водещи до икономичност при 

изпълнение на услугите, участникът е аргументирал и обосновал изводи за наличие на 

обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т.1-3 от ЗОП.  

Като обстоятелства, относими към хипотезата чл. 72, ал. 2, т.1-3 от ЗОП, са отнесени: - 

Разполагаемост със съвременна механизация и оборудване с висока производителност, 

водещи до увеличаване на производителността и качеството на работа, което от своя 

страна води до намаляване на разходите; Използване на методи на работа и планирана 

организация, която позволява ефективно използване на вложения ресурс и 

предотвратяване на непредвидени разходи за подмяна на съдове и механизация; 

Разполагаемост с материално-техническа база на територията на Община Смолян, 

обезпечаваща изпълнението на дейностите, включително всички необходими 

мероприятия по профилактика, ремонт и поддръжка на транспортните средства и 

съдовете за събиране на твърд битов отпадък; Разполагаемост с квалифицирани 

специалисти с дългогодишен професионален опит при изпълнението на комунални 

услуги на територията на гъсто населени райони с интензивно замърсяване и високи 

обществени очаквания към нивото на предоставяните услуги на територията на 

Столична Община, което води до увеличаване на производителността и качеството на 

работа, което от своя страна води до намаляване на разходите; Работа предимно с 

утвърдени доставчици на механизация и оборудване (в т.ч. съдове за събиране на твърди 

битови отпадъци), като се ползват значителни отстъпки от тях като лоялни и 

дългогодишни клиенти и надеждни партньори, които нямат просрочени задължения към 

тях; Наличие на разработени вътрешнофирмени разходни норми в предоставянето на 

комунални услуги, сформирани от дългогодишни практически наблюдения и 

професионалния опит, дават възможност за оптимизиране на предвидените разходи, така 

че изпълнението на дейностите да бъде извършено качествено, съгласно техническите и 

нормативни изисквания и на конкурентни цени; Въведената Интегрирана система за 

управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд, гарантира 

плановото изпълнение на дейностите и свежда до минимум вероятността от настъпване 

на непредвидени разходи; Съвместяване на дейности в обхвата на поръчката, като  

„Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване чрез метене" и 

„Уборка" на база целия период на изпълнение на Договора, като възможност да бъде 

постигнато оптимизиране на разходите за труд пряко съотносими към съответната 

дейност, което да доведе до по-конкурентна цена. 

 При анализ и оценка на изложените обстоятелства по отношение на 

икономическите особености на предоставяните услуги, избраните технически решения 

и наличието на благоприятни условия, комисията счита, че участникът е отчел всички 

съществени фактори, които са важни и следва да бъдат отразени при определянето на 

съответните единични цени, като се е съобразил със спецификата на услугите, очаквания 

обем на различните видове услуги в обхвата на поръчката и собствените си възможности. 

Предвижданията са аргументирани и относими към конкретните услуги, същите се 

основават на изходната информация предоставена от възложителя, очаквания обем и 

обхват на дейностите, преценени на база опита и ресурсната обезпеченост на участника, 

така че да покриват всички направления на дейностите, предмет на обществената 
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поръчка. Изложени са обективни обстоятелства, обосноваващи икономичност при 

изпълнението, като са представени конкретни предвиждания за съответните 

благоприятни обстоятелства до оптимизиране на кои разходи водят.  На база подробното 

представените предвиждания на участника относно обстоятелства, обосноваващи 

икономичност при изпълнението на дейностите, за комисията е видно, че при 

определянето на цената са отчетени всички благоприятни икономически особености на 

услугата, която ще се предоставя, като същевременно се  покриват всички аспекти за 

качествено изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. 

При формирането на ценовото си предложение, участникът е отчел благоприятните 

фактори, водещи до оптимизация на разходите, като комисията споделя становището, че 

в оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

финансовите измерения на своето предложение, в това число размерите на предложените 

единични цени за изпълнението на различните видове дейности, свързани с 

предоставената услуга, но при всички положения направените предвиждания следва да 

са аргументирани, обосновани и за комисията да е видно кои фактори са продиктували 

оферирането на съответните единични цени, което е извършено от участника. 

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че ценовата оферта на 

участника се основава на предвиждания, които са относими и следва да бъдат 

съблюдавани при определянето на финансовото предложение, въз основа на което 

участника е удостоверил наличието на предложение, което да обезпечава качественото 

изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя за оферираната 

цена.  

 Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой 

от членовете си счита, че участникът ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" по несъмнен 

начин доказва реалността и обективността на предложените - единична цена за 

изпълнение на дейност „Сметосъбиране на твърди битови отпадъци“  и единична цена 

за изпълнение на дейност „Уборка“, като направеното планиране дава гаранции за 

качествено изпълнение на услугата. В съответствие с правомощията си и след оценка по 

отношение на пълнота и обективност на представената обосновка относно 

обстоятелствата по чл. 72 ал. 2, т.1-2 от ЗОП, на които се позовава участникът, комисията 

приема писмената обосновка на ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" по отношение на 

предложените - единична цена за изпълнение на дейност „Сметосъбиране на твърди 

битови отпадъци“  и единична цена за изпълнение на дейност „Уборка“, поради 

наличие на обективни обстоятелства, свързани с икономическите особености на 

производствения процес, на предоставяните услуги, избраните технически решения и 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

услугите. 

 

2.2."МИТ И КО" ЕООД 

 След подробен анализ на обосновката на "МИТ И КО" ЕООД по отношение на 

предложените - единична цена за изпълнение на дейност „Поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване чрез метене“ и единична цена за изпълнение на 

дейност „Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване чрез 
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миене“, комисията прецени, че са налице основанията, закрепени в чл.72, ал.2, т.1-2 от 

ЗОП, поради което обосновката следва да бъде приета, а участникът следва да бъде 

допуснат до оценка и класиране на офертата по определения критерий за възлагане „най-

ниска цена”. 

Описание на основните предвиждания на участника в представената обосновка: 

На първо място в съответствие с чл.72, ал.2, т.1 от ЗОП икономическите особености на 

предлаганите от „Мит и ко” ЕООД услуги са следните: 

Дейностите по изпълнение на поръчката ще бъдат изпълнявани със собствено 

техническо оборудване и персонал, които напълно обезпечават изпълнението на 

заложените в техническата спецификация дейности, поради което не се налага да се 

извършват разходи за придобиване на материални и/или нематериални активи за 

изпълнението на конкретната поръчка. 

Дружеството работи по изпълнението на множество обществени и частни поръчки, от 

където се трупат големи обеми и количества отпадъци, за чието третиране дружеството 

поддържа необходимия персонал и техника. 

Дружеството е финансово стабилно и обезпечено, няма задължения по кредити, лизинг 

или други заеми, които да доведат до завишаване на предлаганите цени. 

Работата на дружеството по обществени поръчки за сметосъбиране и експлоатация на 

депа за битови отпадъци позволява да се използват отстъпки при закупуването на горива. 

А наличието на необходимите транспортни средства и собствени съдове за събиране на 

отпадъци, както и ниският марж на печалба, позволяват да предложим по- ниски цени за 

дейности по: поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване чрез 

метене; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване чрез миене. 

На следващо място в съответствие с чл. 72, ал. 2 от ЗОП, „Мит и ко” ЕООД постига 

оригиналност при изпълнението на услугата в следните аспекти: 

Дейности по поддържане на чистота на териториите за обществено ползване чрез метене 

и миене; 

„Мит и ко” ЕООД работи с множество свои клиенти на територията на цялата страна и 

изпълнява за тях дейности по транспортиране и третиране на отпадъци, сметосъбиране, 

уплътняване на неопасни и битови отпадъци на депа за отпадъци, поддържане на 

чистотата на места за обществено ползване, което допринася за постигането на големи 

отстъпки от доставчиците на горива и консумативи за обслужването на техниката. При 

оптимизиране на курсове и маршрути, изпълнението на дейностите по конкретната 

поръчка, няма да повлияят значително върху разходите на дружеството за горива и 

консумативи на техниката за поддържане на чистота на териториите за обществено 

ползване. 

„Мит и ко“ ЕООД ще изпълнява дейностите по поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване в община Смолян със специализирани автомобили, което 

позволява двете дейности да се извършват с една и съща механизация и един и същ 

персонал. 

Съгласно техническата спецификация към документацията за обществената поръчка, 

дейностите по метене и машинно миене се извършват след подадена заявка от 

Възложителя. За да сме в състояние да изпълним тези дейности при подаване на заявка, 
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ние ще поддържаме необходимата механизация и персонал. Поради възможността такава 

заявка да не бъде подадена, постоянните разходи по поддръжка на персонал и техника за 

извършване на тези дейности са калкулирани към разходите за извършване на 

дейностите, които се извършват ежемесечно. Получаването на заявка за дейности по 

поддържане на чистота на териториите за обществено ползване чрез метене или миене 

ще доведе до получаване на допълнителен приход, без да се налага да се правят разходи 

за труд и механизация. Това ни дава възможност да предложим по-добри цени за 

дейностите по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване чрез 

метене и миене в община Смолян. 

Натрупаният опит на дружеството на пазара на услуги по третиране на отпадъци както 

по обществени поръчки, така и при работата с частни клиенти, спомага за постигане на 

висока икономичност при изпълнение на поръчката и оптимизация на курсовете за 

минимизиране на разходите и изразходваното гориво. Работата ни с частни клиенти на 

територията на цялата страна, в това число и на територията на община Смолян и к.к. 

Пампорово, ще спомогне за повишаване на ефективността и ефикасността на 

използваната техника, като същата бъде използвана и за изпълнение на заявки от тях. 

Наличната техника ще бъде използвана за заявки от частни клиенти само ако не се 

използва за дейности по обществената поръчка към Община Смолян. Наличието на 

собствена техника, отстъпките, които ползваме за горива, консумативи и резервни части, 

възможността да използваме техниката и за други дейности, както и ниският марж на 

печалба ни позволяват да предложим по-добри цени за дейностите по поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване чрез метене и миене в община Смолян. 

С оглед на гореизложеното и предвид изискванията на чл. 72 от ЗОП, смятаме, че са на 

лице обективни обстоятелства доказващи хипотезите по ал.2 

Приложение: 

1. Анализ на цена за дейности по поддържане на чистота на териториите за 

обществено ползване чрез метене за 1 дка; 

2. Анализ на цена за дейности по поддържане на чистота на териториите за 

обществено ползване чрез миене за 1 кв.м.; 

 

Мотиви: 

 Така представена, тази информация отговаря на критериите, на които 

следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл.72, 

ал.2 от ЗОП. За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи 

обективни обстоятелства, свързани с икономическите особености на производствения 

процес, на предоставяните услуги или на строителния метод, избраните технически 

решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за 

предоставянето на услугите или за изпълнение на строителството, оригиналност на 

предложеното от участника решение по отношение на услугите или за изпълнение на 

строителството, спазването на задълженията по чл.115 от ЗОП, възможността 

участникът да получи държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника 

е да изложи факти и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в 

нормата обстоятелства. Това задължение участникът е изпълнил, тъй като твърденията 

му, изложени в обосновката, са относими към категорията факти, посочени в чл.72, ал.2, 

т.1-2 от ЗОП.  
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За определяне на цената за изпълнение на поръчката участникът е отчел всички 

съществени фактори и основните ценообразуващи компоненти, които са важни и следва 

да бъдат отразени при определянето на цената, а именно: - разходите за труд, материали, 

оборудване и транспорт, съгласно определения екип за изпълнение и създадената 

организация за изпълнение.  

На първо място участникът е пояснил, че дейностите по изпълнение на поръчката ще 

бъдат изпълнявани със собствено техническо оборудване и персонал, които напълно 

обезпечават изпълнението на заложените в техническата спецификация дейности, 

поради което не се налага да се извършват разходи за придобиване на материални и/или 

нематериални активи за изпълнението на конкретната поръчка. Дружеството поддържа 

необходимия персонал и техника, то е финансово стабилно и обезпечено, няма 

задължения по кредити, лизинг или други заеми, които да доведат до завишаване на 

предлаганите цени. Освен тези преимущества е изтъкнато още, че дружеството ползва 

отстъпки при закупуването на горива, разполага с необходимите транспортни средства и 

собствени съдове за събиране на отпадъци, както и ниският марж на печалба, които 

обстоятелства му позволяват да предложи по-ниски единични цени, включително за 

дейностите, за които е изискана обосновка – Дейности по поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване чрез метене и дейности по поддържане на чистотата 

на териториите за обществено ползване чрез миене. 

Конкретно за тези дейности, участникът е отчел като благоприятни, фактори постигането 

на големи отстъпки от доставчиците на горива и консумативи за обслужването на 

техниката, предвид опита и изпълнението на сходни договори на територията на цялата 

страна, като при оптимизиране на курсове и маршрути, изпълнението на дейностите по 

конкретната поръчка, няма да повлияят значително върху разходите на дружеството за 

горива и консумативи на техниката за поддържане на чистота на териториите за 

обществено ползване. Предвидено е също дейностите по поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване в община Смолян да се изпълняват със 

специализирани автомобили, което позволява двете дейности да се извършват с една и 

съща механизация и един и същ персонал, които ще се поддържат налични, а 

постоянните разходи по поддръжка на персонал и техника за извършване на тези 

дейности са калкулирани към разходите за извършване на дейностите, които се 

извършват ежемесечно. Получаването на заявка за дейности по поддържане на чистота 

на териториите за обществено ползване чрез метене или миене ще доведе до получаване 

на допълнителен приход, без да се налага да се правят разходи за труд и механизация, 

което дава възможност да се предложат по-добри цени за тези дейности. 

На следващо място участникът изтъква наличие и на други благоприятни условия, 

обуславящи икономичност при изпълнението, като натрупаният опит от организацията 

на работа при изпълнението на услуги, сходни с предмета на поръчката, на база на който 

е възможно оптимизиране на работата и дейностите на екипа и съответно намаляване на 

разходите. Дружеството изпълнява обществени поръчки и предоставя сходни услуги на 

частни клиенти, което спомага за постигане на висока икономичност при изпълнение на 

поръчката и оптимизация на курсовете за минимизиране на разходите и изразходваното 

гориво. Работата с частни клиенти на територията на цялата страна, в това число и на 
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територията на община Смолян и к.к. Пампорово, ще спомогне за повишаване на 

ефективността и ефикасността на използваната техника, като същата бъде използвана и 

за изпълнение на заявки от тях, като предимство при заявките ще се даде на дейностите 

по настоящата поръчка. Наличието на собствена техника, отстъпките, които ползва за 

горива, консумативи и резервни части, възможността да използва техниката и за други 

дейности, както и ниският марж на печалба, позволяват на участника да предложи по-

добри цени за дейностите по поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване чрез метене и миене в община Смолян. 

Комисията счита, че обстоятелствата, на които се позовава участникът действително 

биха могли да обусловят икономичност, а материалната обезпеченост и натрупаният 

опит при изпълнение на сходни дейности, обуславят нормалното и безпрепятствено 

изпълнение на поръчката.   

Следва да отбележим, че представената обосновка не се свежда единствено до 

изброяване на благоприятните за участника условия при предоставянето на услугата, в 

същата е налице представяне на конкретни предвиждания относно предложеното 

ценообразуване. Участникът в табличен вид е представил анализ на единичните цени, за 

които е изискана обосновка, при което е представен начина на ценообразуване на 

съответната дейност, съответните ценообразуващи елементи са представени с числово 

изражение, както следва: - За дейностите по поддържане на чистота на териториите за 

обществено ползване чрез метене за 1 дка, са калкулирани разходи за материали /вкл. 

метли, гребла, чували/, механизация и труд /вкл. шофьор и неквалиф. персонал/. За всеки 

вид разход е посочена разходна норма, цена, коефициент и стойност, калкулирани са и 

допълнителните разходи с посочване на съответния процент и стойност за материали, 

механизация, труд и допълнителни разходи; За дейностите по поддържане на чистота на 

териториите за обществено ползване чрез миене за 1 кв.м., са калкулирани разходи за 

материали /вкл. гориво, смазочни, гуми/, механизация и труд /вкл. шофьор и неквалиф. 

персонал/. За всеки вид разход е посочена разходна норма, цена, коефициент и стойност, 

калкулирани са и допълнителните разходи с посочване на съответния процент и стойност 

за материали, механизация, труд и допълнителни разходи. 

При анализ и оценка на изложените обстоятелства по отношение на икономическите 

особености на предоставяните услуги, избраните технически решения и наличието на 

благоприятни условия, комисията счита, че участникът е отчел всички съществени 

фактори, които са важни и следва да бъдат отразени при определянето на съответните 

единични цени, като се е съобразил със спецификата на услугите, очаквания обем на 

различните видове услуги в обхвата на поръчката и собствените си възможности. 

Предвижданията са аргументирани и относими към конкретните услуги, същите се 

основават на изходната информация предоставена от възложителя, очаквания обем и 

обхват на дейностите, преценени на база опита и ресурсната обезпеченост на участника, 

така че да покриват всички направления на дейностите, предмет на обществената 

поръчка. Изложени са обективни обстоятелства, обосноваващи икономичност при 

изпълнението, като са представени конкретни предвиждания за съответните 

благоприятни обстоятелства до оптимизиране на кои разходи водят.   
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На база подробното представените предвиждания на участника относно обстоятелства, 

обосноваващи икономичност при изпълнението на дейностите, за комисията е видно, че 

при определянето на цената са отчетени всички благоприятни икономически особености 

на услугата, която ще се предоставя, като същевременно се  покриват всички аспекти за 

качествено изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. 

При формирането на ценовото си предложение, участникът е отчел благоприятните 

фактори, водещи до оптимизация на разходите, като комисията споделя становището, че 

в оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

финансовите измерения на своето предложение, в това число размерите на предложените 

единични цени за изпълнението на различните видове дейности, свързани с 

предоставената услуга, но при всички положения направените предвиждания следва да 

са аргументирани, обосновани и за комисията да е видно кои фактори са продиктували 

оферирането на съответните единични цени, което е извършено от участника. 

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че ценовата оферта на 

участника се основава на предвиждания, които са относими и следва да бъдат 

съблюдавани при определянето на финансовото предложение, въз основа на което 

участника е удостоверил наличието на предложение, което да обезпечава качественото 

изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя за оферираната 

цена.  

 Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой 

от членовете си счита, че участникът "МИТ И КО" ЕООД по несъмнен начин доказва 

реалността и обективността на предложените - единична цена за изпълнение на дейност 

„Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване чрез метене“ и 

единична цена за изпълнение на дейност „Поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване чрез миене“, като направеното планиране дава гаранции за 

качествено изпълнение на услугата. В съответствие с правомощията си и след оценка по 

отношение на пълнота и обективност на представената обосновка относно 

обстоятелствата по чл. 72 ал. 2, т. 1-2 от ЗОП, на които се позовава участникът, комисията 

приема писмената обосновка на "МИТ И КО" ЕООД по отношение на предложените - 

единична цена за изпълнение на дейност „Поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване чрез метене“ и единична цена за изпълнение на дейност 

„Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване чрез миене“, 

поради наличие на обективни обстоятелства, свързани с икономическите особености на 

производствения процес, на предоставяните услуги, избраните технически решения и 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

услугите. 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви комисията единодушно  

 

Р Е Ш И : 
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I. На основание чл. 72, ал. 3, изречение първо, във връзка с ал. 2, т. 1- 2 от ЗОП, приема 

писмените обосновки на:  

- ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН"  

- "МИТ И КО" ЕООД, 
като на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП допуска същите до оценка и класиране съгласно 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по определения критерий 

за възлагане „най-ниска цена“ 

 

Гореописаните действия, констатации и решения на комисията са отразени в 

протокол № 6 от 10.12.2020 г. от работата на комисията. 

 

Седмо заседание: 

 

На 11.12.2020 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, 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.58, 

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

След като беше определено съответствието на представените оферти както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

изискванията на възложителя и съответствието с предварително обявените условия, 

комисията пристъпи към оценка и класиране на допуснатите оферти съгласно 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по определения критерий 

за възлагане „най-ниска цена“ 

1. Резултатите от прилагане на формулите за оценка на допуснатите оферти са 

закрепени таблично както следва: 

№ Вид дейност Еди

ниц

а 

мяр

ка 

Теж

ест 

на 

пока

зате

ля 

офер

ира

на 

ед. 

цена 

ОЦЕНЯВАН УЧАСТНИК 

"ЕКО РЕСУРС-Р" 

ООД 

ДЗЗД "ЧИСТОТА 

ЗА СМОЛЯН" 

"МИТ И КО" 

ЕООД 

"ГЛОБЪЛ 

КЛИНЪР" ООД 

предложен

а ед. цена 

за 

съответния 

вид 

дейност 

оценка 

на 

предло

жената 

ед.  

цена 

предлож

ена ед. 

цена за 

съответн

ия вид 

дейност 

оценка 

на 

предло

жената 

ед.  

цена 

предлож

ена ед. 

цена за 

съответн

ия вид 

дейност 

оценка 

на 

предло

жената 

ед.  

цена 

предлож

ена ед. 

цена за 

съответн

ия вид 

дейност 

оценка 

на 

предло

жената 

ед.  

цена 

1. Сметосъбиране 

на твърди битови 
отпадъци 

 

1 
тон 

 

20 % 7,61 лв. 

9,17 

точки 3,49 лв. 

20 

точки 6,67 лв. 

10,46 

точки 5,25 лв. 

13,30 

точки 

 

2. 

Сметоизвозване 

на твърди битови 

отпадъци 

 

1 

тон 

 

10 % 139,43 лв. 

9,53 

точки 
140,00 

лв. 

9,49 

точки 
132,89 

лв. 

10 

точки 
140,00 

лв. 

9,49 

точки 

 

 

 

3. 

Събиране и 

извозване със 

самосвали на 
градински 

отпадъци, сгурия 

от отопление 
през зимния 

сезон и други 

отпадъци 

 

1 

тон 

 

10 % 

 
55,55 лв. 

 

8,98 

точки 
56,00 лв. 

 

8,91 

точки 

 

49,89 лв. 

 

 

10 
точки 

55,50 лв. 

 

 

8,99 
точки 
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4. 

Разделно 
събиране и 

извозване на 

отпадъци от 
опаковки - 

хартия, 

пластмаса, 
метал, стъкло и 

др. 

 

1 

тон 

 

10 % 

 
137,56 лв. 

 

8,07 

точки 
140,00 

лв. 

 

7,93 

точки 
128,89 

лв. 

 
 

8,61 

точки 
111,00 

лв. 

 
 

10 

точки 

 

5. 

Разделно 

събиране, 
съхраняване и 

извозване на 
битови 

биоразградими 

отпадъци 

 

1 

тон 

 

10 % 

 

177,34 лв. 

 

 
7,89 

точки 
180,00 

лв. 

 

7,78 

точки 
162,89 

лв. 

 

 
8,59 

точки 
140,00 

лв. 

 

10 

точки 

 

6. 

Поддържане на 

чистотата на 
териториите за 

обществено 
ползване чрез 

метене 

 

1 

дка 

 

 

10 % 

 
14,89 лв. 

 

 
6,64 

точки 
15,00 лв. 

 

 
6,59 

точки 
9,89 лв. 

 

 
10 

точки 
14,50 лв. 

 

 
6,82 

точки 

 

7. 

Поддържане на 

чистотата на 
териториите за 

обществено 
ползване чрез 

миене 

 

1 м2 

 

 
10 % 

 
0,47 лв. 

 

 
5,96 

точки 
0,40 лв. 

 

7 
точки 

0,28 лв. 

 

10 
точки 

0,32 лв. 

 

8,75 

точки 

8.  Уборка 1 дка 5 % 
3,95 лв. 

2,53 

точки 
2,00 лв. 

5 

точки 
3,29 лв. 

3,04 

точки 
2,50 лв. 

4  

точки 

9. Почистване на 

улични оттоци 

1 бр. 5 % 
54,34 лв. 

3,91 

точки 
49,00 лв. 

4,34 

точки 
49,89 лв. 

4,26 

точки 
42,50 лв. 

5  

точки 

10 Почистване на 
нерегламентиран

и замърсявания 

 
1 м3 

 
5 % 69,37 лв. 

4,04 

точки 70,00 лв. 

4 

точки 64,89 лв. 

4,31 
точки 56,00 лв. 

5  
точки 

11 Почистване на 
улични платна от 

нанос и кал 

 
1 м2 

 
5 % 1,91 лв. 

4,06 
точки 2,00 лв. 

3,88 
точки 1,79 лв. 

4,33 
точки 1,55 лв. 

5  
точки 

Об ща  комплексна  о ценка на 

съответното ценово предложение, 

получена като сума от получените 

точки за единичните цени за всяка 

от дейностите: 

70,78 точки 
84,92 точки 83,60 точки 86,35 точки 

Мотиви: 

 Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка на 

предложената единична цена за съответния вид дейност на оценявания участник - C n  

и за Общата комплексна оценка на съответното ценово предложение, получена като 

сума от получените точки за единичните цени за всяка от дейностите, описaни в 

настоящия протокол от работата на комисията. 
Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изложените в настоящия протокол мотиви 

комисията единодушно  

Р Е Ш И : 
I. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП класира участниците 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“, както следва:  

 

Класиране 

 

Участник 

Обща 

комплексна  

оценка 
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Първо място 
"ГЛОБЪЛ КЛИНЪР" ООД 86,35 точки 

Второ място 
ДЗЗД "ЧИСТОТА ЗА СМОЛЯН" 84,92 точки 

Трето място 
"МИТ И КО" ЕООД 83,60 точки 

Четвърто място 
"ЕКО РЕСУРС-Р" ООД 70,78 точки 

 

 II. Предлага на възложителя сключване на договор с класирания на първо място 

участник,  при съществените обективни условия съгласно подадената оферта, описани в 

протоколите от работата на комисията. 

Гореописаните действия, констатации и решения на комисията са отразени в протокол 

№ 7 от 11.12.2020 г. от работата на комисията. 

Настоящият  доклад е технически съставен на 11.12.2020  г. и е предаден  на  

възложителя за утвърждаване на 11.12.2020  г., ведно с протоколите от работата на 

комисията и цялата документация в процедурата. 

 

Приложение: 7(седем) броя протоколи от работата на комисията, както следва:  

Протокол № 1 от 27.07.2020 г., Протокол № 2 от 19.11.2020 г., Протокол № 3 от 

30.11.2020 г., Протокол № 4 от 30.11.2020 г., Протокол № 5 от 03.12.2020 г., Протокол № 

6 от 10.12.2020 г. и Протокол № 7 от 11.12.2020 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) 

Зорка Тодорова (положен подпис) 

 
 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и 

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

 

 

 

Дата: 11.12.2020 г.  Утвърдил: (положен подпис и печат) 

гр. Смолян НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

  Кмет на община Смолян  


