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Приложение №1 

към Протокол №2 

 

Условия за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от урбанизираните територии на с. Борово, с. 

Баничан, с. Господинци, с. Буково, с. Лъжница, с. Корница и с. Брезница, община Гоце Делчев” 

(открита с решение №121 от 22.02.2017 г. на кмета на общината, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2017-0002, дата на 

получаване на преписката в РОП – 06.03.2017 г. идентификационен номер ГД/2017/ОП/У/3) 

 

Раздел ІІІ.1) Условия за участие 

Участник с пореден №1 

ЕТ „РУСКА ПЕТРОВА – ЕКОГРУПТРАНС” ЕИК 101611166 

 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност Данни на участника 

Участникът трябва да притежава валиден Регистрационен документ за изпълнение на услуги по 

сметосъбиране и транспортиране на отпадъци, издаден от компетентния орган съгласно чл. 35, ал. 3 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Чуждестранните лица следва да са вписани в аналогични 

регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или да имат право да 

извършва такава дейност по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на 

друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 

Конфедерация Швейцария. 

Регистрационен документ за изпълнение на услуги по сметосъбиране и транспортиране на отпадъци, съгласно 

чл.35, ал.3 от ЗУО- Решение №01-РД-259-2 от 09.02.2017 година на РИОСВ-Благоевград за изменение и/или 

допълване на Регистрационен документ №01-РД-259-1 от 14.12.2013 за регистрация по чл.35, ал.3 и 5 от ЗУО. 

Технически и професионални способности 

Списък и кратко описание на критериите за подбор Данни на участника 

Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с обема на 

поръчката, през последните три години от датата на подаване на офертата. 

“Дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с обема на поръчката са третиране на най-

малко 3 400 тона отпадъци” по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби на Закона 

за управление на отпадъците, а именно: „Събиране"-натрупването на отпадъци, включително 

предварителното сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането 

им до съоръжение за третиране на отпадъци и „Транспортиране"-превозът на отпадъци, 

включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се 

извършва от оператора като самостоятелна дейност. 

1. Изпълнение на договор за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от 

с.Брезница,с.Корница,с.Лъжница,с.Баничан,с. Борово,с.Буково,с.Господинци,с.Добротино до депо за твърди 

битови отпадъци в местността „Мокра поляна”, в землището на с.Добротино, общ. Гоце Делчев, включващо 

дейности по събиране, сортиране, третиране и транспортиране на повече от 3 400 т. отпадъци. Стойност на 

поръчката 542 400 лв. За период 12.06.2006 г-12.06.2016 г. Договор с общ. Гоце Делчев; 

2. Изплнение на договор с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от 14 

населени места на територията на общ. Сатовча до регионалното депо за отпадъци село Барутин, общ. Доспат”. 

Стойност на поръчката 713 640 лв. За период 10.02.2014 г-10. 02.2019 г. Договор с общ. Сатовча; 

3. Изпълнение на на договор с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от 

16 населени места на територията на общ. Гърмен Стойност на поръчката 472147,20 лв. За период 27.08.2013 г.- 

27.08.2017 г. Договор с общ. Гърмен. 

Участникът е описал три договора за изпълнение на дейности с предмет подобен на предмета на поръчката, но 

не е уточнил количеството, третирани отпадъци, поради тази причина не може да бъде установено 

съответствието му с изискването на Възложителя за изпълнени “Дейности с предмет и обем, идентичен или 

сходен с обема на поръчката са третиране на най-малко 3 400 тона отпадъци” по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от 

допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците, а именно: „Събиране"-натрупването на 

отпадъци, включително предварителното сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци, с цел 

транспортирането им до съоръжение за третиране на отпадъци и „Транспортиране"-превозът на отпадъци, 

включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от 

оператора като самостоятелна дейност. 

 

Допълнително предоставени документи и информация: 

Подписан и подпечатан нов ЕЕДОП, съдържащ следната допълнителна информация: Обшото количество на 

събирани и транспортирани твърди битови отпадъци за 2016 г. е 7424.93 тона 

Участникът следва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката: 

Сметосъбиращи автомобили с вариопреса или с ротопреса за обслужване на съдове за ТБО и обем от 

16 м3 до 32 м3 – 2 броя  

1. Сметоизвозващи автомобили с вариопреса за обслужване на съдове за ТБО и обем 18м3 – 2 броя – 

марка „МЕРЦЕДЕС” 1828 АТЕГО, с регистрационен номер Е0207КС – 18 м3 и „МАН” 18,285 МЦ с 

регистрационен номер Е8207МА – 18 м3; 
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Сметосъбиращ автомобил с вместимост до 16 м3 за обслужване на съдове за отпадъци 120 л. с 

вариопреса, и възможност за теглене на отпадъка – 1 бр. 

Сметосъбиращите автомобили, трябва да са с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО 4 или 

еквивалент, да бъдат снабдени с GPS система позволяваща on-line наблюдение. Във връзка с 

прилагането на чл.67, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Възложителят поставя изискване 

предложените от участника автомобили да извършват и претегляне на количеството отпадък. 

 

2. Специализиран автомобил – сметосъбиращ автомобил с вместимост 16 м3 за обслужване на съдове за 

отпадъци 120 л. с вариопреса – 1бр. – с регистрационен номер Е5908КХ, марка „МАН” 18.285 МЦ, с 

възможност за теглене на отпадъка; 

3. Сметосъбирачи, с европейски екологичен стандарт ЕВРО 4, снабдени с GPS система, позволяваща on-

line наблюдение, с ротопреса за обслужване на съдове за ТБО с вмстимост 120 л., 240 л. и 1100 л., и обем от 18 

м3, с възможност за притегляне на отпадъка – 2 броя – наети – с регистрационни номера СА3229НМ и 

СА3215НМ, и двата автомобила с марка „МЕРЦЕДЕС” 1224 АТЕГО. 

Участникът е описал наличието на изискваното от Възложителя техническо оборудване, необходимо за 

изпълнение на поръчката и е посочил, че то е наето. Възложителят е поставил изискване относно използването 

на капацитета на третите лица, а именно: 

Използване на капацитета на трети лица:  

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по 

отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и 

професионалната компетентност.  

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на 

капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение 

на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този 

капацитет.  

В случай, че 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.  

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се 

позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.  

Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от 

условията, посочени по-горе. 

 

Допълнително предоставени документи и информация: 

1. Подписан и подпечатан ЕЕДОП на фирма „БКО” ЕООД във връзка с наетото техническо оборудване: 

Сметосъбирачи, с европейски екологичен стандарт ЕВРО 4, снабдени с GPS система, позволяваща on-

line наблюдение, с ротопреса за обслужване на съдове за ТБО с вмстимост 120 л., 240 л. и 1100 л., и 

обем от 18 м3, с възможност за притегляне на отпадъка – 2 броя с регистрационни номера СА3229НМ 

и СА3215НМ, и двата автомобила с марка „МЕРЦЕДЕС” 1224 АТЕГО. 

2. Копие от Договор за наем на специализирани автомобили – сметосъбирачи между „БКО” ООД и ЕТ 

„Руска Петрова-ЕКОГРУПТРАНС”  

Съдържание на офертата: 

Опис на представените документи (Образец № 1) ДА 

Попълнен и подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 2) ДА 

Документи за доказване на предприети мерки за надеждност, когато е приложимо НП 

Участник – обединение, което не е юридическо лице представя копие на документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с 

настоящата поръчка:  участник (партньор) в обединението, който е определен да представлява обединението за целите на настоящата поръчка; правата и задълженията на участницте в обединението; 

разпределението на отговорностите в обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;  уговаряне на солидарна отговорност на участниците в обединението, когато такава 

не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 

НП 

Доказателства за поетите от подизпълнителите задължения, когато участникът възнамерява да използва такива. Доказателствата могат да бъдат под формата на Декларация – Образец № 5 или друг 

документ, от който да са видни поетите тях задължения, включително и вида и дела от поръчката, която ще използват. 

НП 

Доказателства за това, че участникът ще разполага с ресурса на третите лица и за поетите от тях задължения, когато участникът се позовава на капацитета на трети НП 

Техническо предложение (Образец № 3)  ДА 
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Декларации за: 

•декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

•декларация за срока на валидност на офертата; 

•декларация за задължени лица по смисъла на чл.54,ал.2 от ЗОП 

 

ДА 

ДА 

ДА 

Ценово предложение – изготвя се съгласно Образец № 4 ДА 

Други, които участникът счита, че са приложими: 

1. Решение № 01-РД-259-2 от 09.02.2017 г. издадено от РИОСВ Благоевград по чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО 

2. Договор, сключен от 12.06.2006 г. с Община Гоце Делчев 

3. Договор, сключен от 10.02.2014 г. с Община Сатовча 

4. Договор, сключен от 27.08.2013 г. с Община Гърмен 

5. Копие от талони на специализирани автомобили – 5 бр. 

6. Годешен отчет за събираните и транспортирани битови отпадъци за 2016 г. 

 

Участник с пореден №01 

АСТОН СЕРВИЗ ЕИК 117591612 

 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност Данни на участника 

Участникът трябва да притежава валиден Регистрационен документ за изпълнение на услуги по 

сметосъбиране и транспортиране на отпадъци, издаден от компетентния орган съгласно чл. 35, ал. 3 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Чуждестранните лица следва да са вписани в аналогични 

регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или да имат право да 

извършва такава дейност по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на 

друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 

Конфедерация Швейцария. 

Разрешително издадено от МОСВ-РБ във връзка с чл.35, ал.3 и 5 от ЗУО с №12-ДО-826-00/05.11.2012 и Решение 

№12-РД-826-01/24.10.2016 г. 

Технически и професионални способности 

Списък и кратко описание на критериите за подбор Данни на участника 
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Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с обема на 

поръчката, през последните три години от датата на подаване на офертата. 

“Дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с обема на поръчката са третиране на най-

малко 3 400 тона отпадъци” по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби на Закона 

за управление на отпадъците, а именно: „Събиране"-натрупването на отпадъци, включително 

предварителното сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането 

им до съоръжение за третиране на отпадъци и „Транспортиране"-превозът на отпадъци, 

включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се 

извършва от оператора като самостоятелна дейност. 

 

Събиране, извозване и депониране на твърди битови отпадъци и почистване на територии за обществено 

ползване в населените места на общ. Айтос. Извършване на дейности като оператор на общинско депо. Стойност 

на поръчката 3 472 362 лв. За период 30.04.2008 г. – 29.04.2016 г. Договор с общ. Айтос; 

Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на общ. Радомир. Стойност на 

поръчката 1 459 579,15 лв. За период 15.01.2015 г.- 15.02.2017г. Договор с общ. Радомир; 

Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО на територията на общ. Костенец, сметопочистване , поддръжане на 

чистотата на териториите за обществено ползване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане и охрана на 

депо за битови отпадъци. Стойност на поръчката 222 758,89 лв. За период 31.01.2014 г.- 31.01.2015 г. Договор с 

общ. Костенец; 

Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на общ. Червен бряг, почистване на 

територии за обществено ползване в гр. Червен бряг. Стойност на поръчката 2 562 469,60 лв. За период 

24.08.2015 г.- 24.08.2019 г. Договор с общ. Червен бряг. 

Участникът е описал три договора за изпълнение на дейности с предмет подобен на предмета на поръчката, но не 

е уточнил количеството, третирани отпадъци, поради тази причина не може да бъде установено съответствието 

му с изискването на Възложителя за изпълнени “Дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с обема на 

поръчката са третиране на най-малко 3 400 тона отпадъци” по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните 

разпоредби на Закона за управление на отпадъците, а именно: „Събиране"-натрупването на отпадъци, 

включително предварителното сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането 

им до съоръжение за третиране на отпадъци и „Транспортиране"-превозът на отпадъци, включително 

съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като 

самостоятелна дейност. 

 

Допълнително предоставени документи и информация: 

Списък с услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчката 

Удостоверение от Айтос община с изх. № 1416/29.12.2016 г. – копие 

Писмо от община Айтос с изх. № 92-Ф-128(1)/13.02.2017 г. – копие 

Удостоверение от Радомир община с изх. № 8/10.02.2017 г. – копие 

Удостоверение от Костенец община с изх. №92-А-3/06.01.2015 г. – копие 

Писмо от Костенец община с изх. № 92-А-25/09.02.2017 г. - копие 

Участникът следва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката: 

Сметосъбиращи автомобили с вариопреса или с ротопреса за обслужване на съдове за ТБО и обем от 

16 м3 до 32 м3 – 2 броя  

Сметосъбиращ автомобил с вместимост до 16 м3 за обслужване на съдове за отпадъци 120 л. с 

вариопреса, и възможност за теглене на отпадъка – 1 бр. 

Сметосъбиращите автомобили, трябва да са с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО 4 или 

еквивалент, да бъдат снабдени с GPS система позволяваща on-line наблюдение. Във връзка с 

прилагането на чл.67, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Възложителят поставя изискване 

предложените от участника автомобили да извършват и претегляне на количеството отпадък. 

 

Специализиран автомобил с рег. № СВ0993АВ, Сметосъбирач за обслужване на ТБО/с възможност за теглене на 

отпадъци, вариопреса, Даф ФА ЛФ 55, 16 куб.м., екологичен стандарт Euro 5; 

Специализиран автомобил с рег. № СВ8731КВ, Сметосъбирач за обслужване на съдове за ТБО, вариопреса 

Мерцедес Аксор, 20 куб.м., екологичен стандарт Euro 4; 

Специализиран автомобил с рег. № СА1730МР, Сметосъбирач за обслузване на съдове за ТБО, вариопреса, МАН 

ТГА 28,310, 20 куб.м., екологичен стандарт Euro 4; 

Съдове:  

Кофи с вместимост 120л. израборени от HDPE – 2 242 бр.  

Участникът не е предоставил информация дали предложените автомобили са снабдени с GPS система 

позволяваща on-line наблюдение. 

 

Допълнително предоставени документи и информация: 

Декларация за съораженията и техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на 

предмета на обществената поръчка 

Свидетелство за регистрация част 1 с №006971999/21.05.2015 г., издаден от Европейския съюз, Р. България от 

Министерство на вътрешните работи – копие 

Договор за финансов лизинг на пътно превозно средство №115450/17.12.2014г. между Уникредит Лизинг ЕАД- 

Лизингодател и Астон Сервиз ООД – Лизингополучател – копие  

Свидетелство за калибриране №134А-М-15 с идентификационен № 0376 – копие 

Свидетелство за регистрация част 1 с № 007861869/17.03.2017г., издаден от Европейския съюз, Р. България от 

Министерство на вътрешните работи – копие 

Договор за финансов лизинг №20170307/16.03.2017 г. между БМ Лизинг ЕАД-Лизингодател и Астрон Сервиз – 

Лизингополучател – копие  
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Свидетелство за регистрация част 1 с № 006415388/07.10.2014 г., издаден от Европейския съюз, Р. България от 

Министерство на вътрешните работи – копие 

Сметосъбиращите автомобили са снабдени с GPS устройства- система позволяваща on-line наблюдение. 

Сметосъбиращите автомобили отговарят на европейск екологичен стандарт Euro 4 и 5 и имат оборудване за 

притегляне на количеството.  

Съдържание на офертата: 

Опис на представените документи (Образец № 1) ДА 

Попълнен и подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 2) 
ДА 

Документи за доказване на предприети мерки за надеждност, когато е приложимо НП 

Участник – обединение, което не е юридическо лице представя копие на документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с 

настоящата поръчка:  участник (партньор) в обединението, който е определен да представлява обединението за целите на настоящата поръчка; правата и задълженията на участницте в обединението; 

разпределението на отговорностите в обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;  уговаряне на солидарна отговорност на участниците в обединението, когато такава 

не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 

НП 

Доказателства за поетите от подизпълнителите задължения, когато участникът възнамерява да използва такива. Доказателствата могат да бъдат под формата на Декларация – Образец № 5 или друг 

документ, от който да са видни поетите тях задължения, включително и вида и дела от поръчката, която ще използват. 

НП 

Доказателства за това, че участникът ще разполага с ресурса на третите лица и за поетите от тях задължения, когато участникът се позовава на капацитета на трети НП 

Техническо предложение (Образец № 3)  ДА 

Документ за упълномощаване (само когато лицето, което подава офертата не е законният представител на възложителя)  

Декларации за: 

декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

декларация за срока на валидност на офертата; 

декларация за задължени лица по смисъла на чл.54,ал.2 от ЗОП 

 

ДА 

ДА 

ДА 

Ценово предложение – изготвя се съгласно Образец № 4 ДА 

 

Калкулации  

Други, които участникът счита, че са приложими: 

7. Регистрационен документ за изпълнение на услуги по сметосъбиране и транспортиране на отпадъци съгласно чл. 35, ал.3 и 5 от ЗУО и изменение към него 

8. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката 

9. Удостоверение за добро изпълнение – 6 бр. 

10. Декларация за техническо оборудване 

 

 


