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ПРОТОКОЛ № 1 
 

за отварянето, констатирането на наличието и редовността на офертите и 

оповестяване на тяхното съдържание в процедура по възлагане на обществена 

поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет: 

„СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА 

ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, която 

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

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

Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2020-

0005 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за поръчка и документация 

на интернет сайта на община Смолян – профил на купувача: 

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

 

Днес, 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, в изпълнение на заповед № ОП-12/27.07.2020 г. на кмета на община 

Смолян се събра комисия в следния състав: 

 

Председател:  

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

Членове: 

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

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

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

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

  

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно 

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

за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ 1. 
                                                           
1 На основание разпоредбите на § 12 от Преходните и заключителните разпоредби към 

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

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

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

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

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

отразените в горепосочените разпоредби изключения, при позоваването на разпоредби от 

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

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

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3154
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 1. 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 

95 50; 02/807 95 70 факс:02/973/31/78 ; електронна 

поща: sofia@isa2000.bg 

ДЛ006282 
24.07.2020 г. 

10,07 часа 

 

 

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 

mailto:%D0%BEffice@ekoresurs-r.com
mailto:%D0%BEffice@ekoresurs-r.com
mailto:sofia@isa2000.bg
mailto:office@evasto2000.com
mailto:firmi@dir.bg
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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.  

 

Настоящият протокол е технически съставен на 27.07.2020 г. 

 

 

Комисия в състав: 

Председател: Милена Хаджиева (положен подпис) 

 

 

 

Членове: 

инж. Васка Караджова (положен подпис) 

инж. Хамди Моллов (положен подпис) 

Зорка Тодорова (положен подпис) 

Искра Шехова (положен подпис) 

 

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

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


