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ПРОТОКОЛ № 5 
 

за отваряне на ценовите предложения, извършване на проверка за съответствието 

им с изискванията на възложителя и на преценка за наличие на необичайно 

благоприятни оферти и изискване на подробни писмени обосновки на предложени 

единични цени за изпълнение на дейности в обхвата на поръчката 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, 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, в изпълнение на заповеди № ОП-12/27.07.2020 г. и № ОП-16/19.11.2020 

г. на кмета на община Смолян се събра комисия в следния състав: 

Председател:  

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

Членове: 

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

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

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

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

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно 

чл.103, ал.3 и 5 и чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.57 от 

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

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

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

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

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

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

отразените в горепосочените разпоредби изключения, при позоваването на разпоредби от 

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

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

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

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 

                                                           
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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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. 

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 1 /един/ м2 0,40 лв. 
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обществено ползване чрез миене 

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: 

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: 
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№ 

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. 

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 
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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" 

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 
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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. 

 

 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“: 
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- "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: 

- 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. 

Настоящият протокол е технически съставен на 03.12.2020 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) 

 

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

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


