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П Р О Т О К О Л  №1 
по чл. 54, ал. 2 - 8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

 

 

На 14.03.2017г. в 11.00 часа в зала на Общински съвет гр.Гоце Делчев, първи  етаж в 

сградата на Община Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2 се проведе заседание на комисията по 

провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование “Избор на 

оператор за стопанисване и експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово”, идентификационен номер ГД/2017/ОП/У/2, 

уникален номер от регистъра на АОП 00098-2017-0001, назначена със заповед № 173/14.03.2017г. 

на кмета на община Гоце Делчев. 

Председател: 

Мариана Устаилиева - секретар на община Гоце Делчев 

Членове: 

1 Йорданка Ендрева – директор на дирекция „ФСД” в община Гоце Делчев; 

2. Марина Герова – гл.експерт „Обществени поръчки и проекти” в община Гоце Делчев; 

3. Гергана Спасова – гл.спец. „Екология” в община Гоце Делчев”; 

4. Йорданка Донкова – директор на дирекция „ПЕСТСУЕГР” в община Гърмен; 

5.Гюлфие Ариф – юрисконсулт в община Хаджидимово; 

6.Рени Бочукова – служител „Еколог” в община Хаджидимово. 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за редовно. 

Председателят на комисията получи представените в процедурата оферти, за което бе 

съставен протокол в съответствие с изискванията на чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

 

В определения срок са постъпили 3 (три) оферти от следните участници (изброени по реда 

на тяхното подаване, съгласно списъка на участниците, подали оферти):  

Участник № 1: ”БКО” ЕООД - оферта с вх. № 01/13.03.01.2017 г., постъпила в 13:45 часа; 

Участник № 2: ”ЕКОГРУПТРАНС-2” ООД - оферта с вх. № 02/13.03.01.2017 г., 

постъпила в 15:40 часа; 

Участник № 3: ДЗЗД „ЕКО-ПП” - оферта с вх. № 03/13.03.01.2017 г., постъпила в 16:13 

часа; 

Председателят на комисията откри заседанието като запозна присъстващите със Заповед 

№173/14.03.2017 г. на Възложителя, съответно запозна членовете на Комисията със списъка на 

участниците, подали оферти в процедурата.  

 В съответствие с чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след запознаване 

със списъка на участниците, членовете на комисията подписаха декларации за липса на конфликт 

на интереси по отношение на участниците в процедурата. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП на заседанието присъстваше 

Ламбрьо Стоянов Донков – представляващ „ЕКОГРУПТРАНС-2” ООД. На заседанието не 

присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, оповестяване на съдържанието на 

запечатаните непрозрачни опаковки, проверка за наличието на запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, както и подписване на техническото предложение и плика с 

надпис “Предлагани ценови параметри”; 

2. Разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал.2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за съответствие с изискванията към личното състояние 

и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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По точка 1 от дневния ред: 

Комисията пристъпи към отваряне на непрозрачните опаковки, в които са представени 

офертите, по реда на постъпването им: 

 I. Участник № 1 “БКО” ЕООД с ЕИК 121912312. Участникът е подал оферта в 

непрозрачнa, запечатана и надписанa опаковка. Комисията отвори опаковката и член на комисията 

оповести нейното съдържание. Комисията установи  и оповести наличието на запечатан плик с 

надпис “Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на комисията и представителя на 

участниците, подали оферти в процедурата, подписаха техническото предложение и плика с 

надпис “Предлагани ценови параметри”.  

 II. Участник № 2 “ЕКОГРУПТРАНС-2” ООД с ЕИК 200984423. Участникът е подал оферта 

в непрозрачнa, запечатана и надписанa опаковка. Комисията отвори опаковката и член на 

комисията оповести нейното съдържание. Комисията установи  и оповести наличието на запечатан 

плик с надпис “Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на комисията и представителя 

на участниците, подали оферти в процедурата, подписаха техническото предложение и плика с 

надпис “Предлагани ценови параметри”.  

 III. Участник № 3 ДЗЗД „ЕКО-ПП” с партньори „ЕКОБУЛСОРТ ЕАД” ЕИК175343487 и 

„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ЕООД ЕИК101533582. Участникът е подал оферта в 

непрозрачнa, запечатана и надписанa опаковка. Комисията отвори опаковката и член на комисията 

оповести нейното съдържание. Комисията установи и оповести наличието на запечатан плик с 

надпис “Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на комисията и представителя на 

участниците, подали оферти в процедурата, подписаха техническото предложение и плика с 

надпис “Предлагани ценови параметри”.  

 С извършване на горните действия, в 11.30 ч., на основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП 

приключи публичната част от заседанието на комисията.  

 

По точка 2 от дневния ред: 

На 28.03.2017 г. в 14.00 ч. комисията продължи работа и проведе заседание за разглеждане 

и проверка на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

Комисията констатира следното: 

 І. Участник № 1: ”БКО” ЕООД 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията установи следните липси, непълноти на 

информацията и несъответствие с изискванията към критериите за подбор: 

 1. Участникът е представил информация за договор сключен между Столична община и 

Консорциум, в който участва „БКО” ООД № 0015-ГД-55-187, но не предоставил информация дали 

дейността е с предмет и обем, идентичен или сходен с обема на поръчката за третиране на най-

малко 15 000 тона отпадъци, както и делът на „БКО“ ООД в изпълнението на дейността, в 

качеството му на участник в консорциум, както и не е посочен период на изпълнение на услугата; 

 2. Участникът е представил информация относно обема на техническото оборудване, което 

има на разположение, съответно Компактор - 18 тона и Булдозер-15 тона, но не е представена 

информация, кога всяка от машините, е излязла на пазара. Участникът е посочил „излязъл на 

пазара не по-рано от 15 години преди датата на откриване на процедурата“, преписвайки 

минималното изискване на Възложителя, без да е посочи конкретните параметри, на предложеното 

оборудване. 

  

 

 ІI. Участник № 2: ”ЕКОГРУПТРАНС-2” ООД 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията установи следните липси, непълноти на 

информацията и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор: 

1. Участникът е приложил два договора с предмет „Обезвреждане на твърди битови 

отпадъци изпълнение дейности експлоатация регионално депо за неопасни отпадъци на общините 

Гоце Делчев, Гърмен и Хаджимиво”, а именно: 

 Договор №41 от 20.06.2013 г. сключен между община Гоце Делчев и Дружество по ЗЗД 

„Евроимпекс-Неврокоп“, със съдружници „Евро Импекс“ ЕООД и „Екогруптранс-2“ ООД. 

Срок на изпълнение 60 месеца, считано от датата на подписване на договора; стойност на 

договора 611 600 лева без ДДС. 
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 Договор №61/26.05.2016 г. сключен между община Гоце Делчев и „Екогруптранс-2“ ООД 

със срок на изпълнение до провеждане на обществена поръчка; стойност на договора: 11 

лева на тон. 

Договор №41 от 20.6.2016 г. е изпълняван от консорциум и не е представена информация за 

дела и видовете дейности, изпълнявани от участника. 

Комисията направи проверка на електронната страница на РИОСВ – Благоевград за 

депонираните на Регионално депо за неопасни битови отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен 

и Хаджимиво” отпадъци и установи: посочени са данни за 2016 г. – 14 502.66 тона.  

От така представената информация и документи, не става ясно дали участникът е изпълнил 

дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с обема на поръчката за третиране на най-малко 

15 000 тона отпадъци. 

 2. Участникът е представил информация относно обема на техническото оборудване, което 

има на разположение, съответно Компактор - 18 тона и Булдозер-15 тона, но не е представена 

информация, кога всяка от машините, е излязла на пазара. Участникът е посочил „излязъл на 

пазара не по-рано от 15 години преди датата на откриване на процедурата“, преписвайки 

минималното изискване на Възложителя, без да е посочи конкретните параметри, на предложеното 

оборудване. 

IІI. Участник № 3: ДЗЗД „ЕКО-ПП, с партньори „ЕКОБУЛСОРТ ЕАД” и „ПЪТНО 

ПОДДЪРЖАНЕ-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ЕООД 

Участникът е предоставил информация за изпълнение на два договора: Предоставяне на 

услуги на Столична община по предварително третиране на смесени битови отпадъци (с код 20301 

от Наредба 3/2004г. за класификация на отпадъците,идентичен с код 20301 от Наредба 2/2014г. за 

класификация на отпадъците), включващи дейностите по тяхното приемане, водене на записи, 

изготвяне на отчети относно приетите количества, сепариране, рециклиране, транспортиране, 

оползотворяване (термично или чрез други методи) и предаване за обезвреждане на отпадъци, 

генерирани на територията на Столична община за II-ра обособена позиция – до 120 000 тона 

отпадъци годишно и ІІІ-та обособена позиция – до 120 000 тона отпадъци годишно, за периода 

16.09.2013 г. – 16.09.2015 г., но липсва информация за точното количество третирани отпадъци 

през последните три години от датата на подаване на офертата. 

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 1: 

 

I. Участник № 1: ”БКО” ЕООД да представи: 

1. Информация, че е изпълнил 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 15 000 тона отпадъци”. Третиране на отпадъците съгласно параграф 1, т.44 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците са „дейностите по 

оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или 

обезвреждане“; 

2. Информация, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката: 

2.1. Компактор - 18 тона, който да е излязъл на пазара не по-рано от 15 години преди датата 

на откриване на процедурата; 

2.2. Булдозер - 15 тона, който да е излязъл на пазара не по-рано от 15 години преди датата 

на откриване на процедурата 

 

II. Участник № 2: ”ЕКОГРУПТРАНС-2” ООД да представи: 

1. Информация, че е изпълнил 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 15 000 тона отпадъци”. Третиране на отпадъците съгласно параграф 1, т.44 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците са „дейностите по 

оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или 

обезвреждане“; 

2. Информация, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката: 
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2.1. Компактор- 18 тона, който да е излязъл на пазара не по-рано от 15 години преди датата 

на откриване на процедурата; 

2.2. Булдозер-15 тона, който да е излязъл на пазара не по-рано от 15 години преди датата на 

откриване на процедурата. 

ІІІ. Участник №3 ДЗЗД „ЕКО-ПП, с партньори „ЕКОБУЛСОРТ ЕАД” и „ПЪТНО 

ПОДДЪРЖАНЕ-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ЕООД да представи  информация, че е изпълнил 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 15 000 тона отпадъци”. Третиране на отпадъците съгласно параграф 1, т.44 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците са „дейностите по 

оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или 

обезвреждане“ 

 

IV. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участникът, по отношение на 

който е констатирано несъответствие или липса на информация, може да представи на комисията 

нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.  

 V. Представените документи трябва да бъдат описани в придружително писмо и 

номерирани на всяка страница, на която има текст. Същите се представят в надписан и запечатан 

плик, в оригинал или заверено копие с надпис “Вярно с оригинала”, с подпис и печат от участника 

в стая 201, втория етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица 

Йоанна” 2.  

 

Настоящият протокол бе съставен и подписан на 28.03.2017г. 

 

Председател: 

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)  
Мариана Устаилиева - секретар на община Гоце Делчев 

 

Членове: 

 

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)  
1 Йорданка Ендрева – директор на дирекция „ФСД” в община Гоце Делчев 

 

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)  
2. Марина Герова – гл.експерт „Обществени поръчки и проекти” в община Гоце Делчев 

 

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)  
          3. Гергана Спасова – гл.спец. „Екология” в община Гоце Делчев” 

 

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)  
4. Йорданка Донкова – директор на дирекция „ПЕСТСУЕГР” в община Гърмен 

 

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)  
5.Гюлфие Ариф – юрисконсулт в община Хаджидимово 

 

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)  
6.Рени Бочукова – служител „Еколог” в община Хаджидимово 

 


