
УТВЪРЖДАВАМ:  /П/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

 

Васил Иванов Едрев 

Кмет на Община Айтос 

Дата:25.09.2019г. 

 

 

 

ДОКЛАД  

(съгласно чл. 60, ал. 1 от ППЗОП) 

 

от дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-08-171/21.03.2019г. на 

Кмета на община Айтос за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез 

открита процедура, с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови 

отпадъци (ТБО), поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в 

урбанизираните територии на община Айтос” открита с Решение № ОП-19-8 от 

22.01.2019г. и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 

информация № ОП-19-22 от 01.03.2019 год., с уникален номер в РОП на АОП 00195-2019-

0006, в състав: 

 

Председател: Мариана Димова – Зам.-кмет на Община Айтос 

Членове: 

1. Ланд.арх. Добрина Колева – старши експерт в отдел „ИДРР“; 

2. Мюмюн Мюмюн – старши експерт в дирекция „ТСУРР“; 

3. Катя Иванова – старши експерт в дирекция  „ТСУРР“; 

4. Кина Димова – главен експерт в отдел „Общинска собственост“ 

 
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и установи, че  

поради обективна невъзможност да присъства Невин Скендер – редовен член на комисията, 

същата се замества от определеният съгласно Заповед № РД-08-171/21.03.2019г.  на Кмета 

на община Айтос, резервен член Кина Димова – главен експерт в отдел „Общинска 

собственост“, след което председателят на комисията откри заседанието. 

 

На заседанието присъстваха следните упълномощени  представители на 

участниците: 

1. Мариана Петкова Костадинова - Прокурист на „Технокар“ ЕООД; 

2. Иван Илиев Георгиев – упълномощен представител на „Технокар“ ЕООД; 

3. Пламен Добрев Анастасов – упълномощен представител на „Астон сервиз“ 

ООД; 

4. Янчо Връбчев Янакиев –  упълномощен представител на „Астон сервиз“ 

ООД; 

 

Комисията, проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП  за 

отваряне на получените документи по процедурата. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

В срок са постъпили  2 броя оферти за участие в „открита процедура“, няма получени 

такива след крайния срок за представяне: 

№ Участник Вх.№, дата, час 

1 „Технокар“ ЕООД 92-Ф-382/20.03.2019г., 16:09 часа 



2 „Астон сервиз“ ООД 92-Ф-384/20.03.2019г., 16:53 часа 

След обявяване на Протокола председателят и членовете на Комисията подписаха 

декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

I. Отваряне на офертата 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделни запечатани 

пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, както следва: 

1. Оферта подадена от „Технокар“ ЕООД, с вх. № 92-Ф-382/20.03.2019г., 

представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на съдържанието, 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

С оглед спазването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП представител на друг участник подписа техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

2. Оферта подадена от „Астон сервиз“ ООД, с вх. № 92-Ф-384/20.03.2019г., 

представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на съдържанието, 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

С оглед спазването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП представител на друг участник подписа техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
   

След извършването на описаните действия Председателят на Комисията закри 

заседанието. 

В закрити заседания проведени от 29.03.2019 год. до 01.04.2019 год., в редовен 

състав работата на комисията продължи с разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2, за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя. 

Редовният член Невин Скендер – юрист, външен експерт, попълни и подписа 

декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

В настоящия Протокол Комисията установява липси, неточности, несъответствия, 

които отразява за всяка отделна оферта, като не изписва документи, факти и/или 

обстоятелства, които е счела за съответстващи на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, и в този смисъл липсата на констатации 

за определена оферта следва да се приема като обстоятелство, че подалият я участник 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя. 
 

         В хода на работата си Комисията констатира следното: 

 I. Участник № 1 „Технокар“ ЕООД, с оферта входящ № 92-Ф-382/20.03.2019г., е 

представил следните документи: 

- Опис на представените документи по образец;                                                                                  

  - eЕЕДОП на участника „Технокар“ ЕООД (по образец) на електронен носител 

(CD), цифрово подписан; 

 -  eЕЕДОП на „Хотелско Мениджърска Компаниа“ ЕООД (по образец) на 



електронен носител (CD), цифрово подписан; 

 - Договор за наем; 

 - eЕЕДОП на „Темпо Транс“ ЕООД (по образец) на електронен носител (CD), 

цифрово подписан;  

- Договор за наем; 

- eЕЕДОП на „Булавто“ АД (по образец) на електронен носител (CD), цифрово 

подписан;   

- Договор за наем;                                                                                       

-Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец);  

- Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП;                                                           

 - Плик „Предлагани ценови параметри“                                                                                   

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както 

следва: 

 

1. За третите лица участникът не е представил Декларации за поети задължения по 

чл.65, ал.3 от ЗОП; 

2. eЕЕДОП на участника „Технокар“ ЕООД 
- В Част IV. „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

изисквания“, в поле Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще 

бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:Моля, опишете подробно, 

участникът е декларирал, наличието на 2 бр. сметоизвозващи автомобила и  1бр. 

Специализиран автомобил за дезинфекция и измиване на съдовете за ТБО.  

Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в  т. 2 от 

технически и професионални възможности в раздел III.1.3)  от  обявлението за поръчка и т. 

4.5., подточка 2 от Документацията за участие, а именно: „Участникът следва да разполага 

минимум със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за 

изпълнение на поръчката, а именно:  

 2.1. Сметоизвозващи автомобили с вариопреса или с ротопреса за обслужване на 

съдове тип „Бобър” и обем между 16 м3 и 32 м3 – 4 броя, които да са с минимум 

европейски  екологичен стандарт ЕВРО 4 или еквивалент.  

 2.2. Специализиран автомобил за дезинфекция и измиване на съдовете за ТБО – 1 

брой, които да е минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО 5 или еквивалент.  

 2.3. Резервен сметоизвозващ автомобил с вариопреса или с ротопреса за обслужване 

на съдове за ТБО и обем между 16 м3 и 32 м
3
 – 1 брой, които да е с минимум европейски  

екологичен стандарт ЕВРО 4 или еквивалент. 

Участникът декларира съответствието с изискването чрез попълване в ЕЕДОП – 

Част ІV Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 9 

техническото оборудване в ЕЕДОП или графа Инструменти, съоръжения или техническо 

оборудване в еЕЕДОП, с което разполагат за изпълнението на обществената поръчка.“ 

Предвид констатираното Комисията указва на члена на обединението, че  следва да 

представи допълнен/коригиран ЕЕДОП  в тази част с изискващата се информация или на 

основание чл.67, ал.5 от ЗОП да  представи всички или част от документите, чрез които се 

доказва посочената в ЕЕДОП информация, тъй като това е необходимо за 

законосъобразното провеждане на процедурата. 

- В Част IV. „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

изисквания“, в поле Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще 

бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:Моля, опишете подробно, 

участникът не е декларирал, че разполага със складова и ремонтна база (собствена или 



наета) на територията на Община Айтос, предназначена за съхранение и ремонт на 

автомобилния и контейнерен парк. 
Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в  т. 3 от 

технически и професионални възможности в раздел III.1.3)  от  обявлението за поръчка и т. 

4.5., подточка 3 от Документацията за участие, а именно: „Участникът следва да 

разполага със складова и ремонтна база (собствена или наета) на територията на 

Община Айтос, предназначена за съхранение и ремонт на автомобилния и 

контейнерен парк, използван за изпълнението на поръчката.  

Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират 

както следва: Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочва технически параметри на разполагаемите 

инструменти, съоръжения и техническо оборудване, техническите спецификации за 

специализираните автомобили/, както и правното основание, по силата на което участникът 

разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение 

на поръчката, а за материално - техническата база – адрес, местонахождение, 

идентификатор № /при наличност/, правно основание за ползването на имота.“ 

Предвид констатираното Комисията указва на участника, че следва да представи 

допълнен ЕЕДОП в тази част сизискваща се информация или на основание чл.67, ал.5 от 

ЗОП да  представи всички или част от документите, чрез които се доказва посочената в 

ЕЕДОП информация, тъй като това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 

 

3. eЕЕДОП на „Хотелско Мениджърска Компаниа“ ЕООД 

Представеният еЕЕДОП не е електронно подписан от третото лице. В представеното 

СД се съдържа  файл във pdf формат. 

 

II. Участник № 2 „Астон сервиз“ ООД, с оферта входящ № 92-Ф-384/20.03.2019г., е 

представил следните документи: 

- Опис на представените документи по образец;                                                                                  

 - eЕЕДОП на участника „Астон сервиз“ ООД (по образец) на електронен носител 

(CD), цифрово подписан; 

- Договор за наем на база; 

- Регистрация по чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО – 3бр.;                                                                                                             

-Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец);                                                           

 - Плик „Предлагани ценови параметри“                  

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи и са в съответствие с предварително 

обявените изисквания към личното състояние и критерии за подбор. 

 

 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, участниците могат да предоставят на комисията нов 

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

като допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за участие. 

На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, протокола да се изпрати на всички участници в 

деня на публикуването му в профила на купувача по електронната преписка на 

процедурата. Протоколът е съставен  на 01.04.2019 г.  



На 10.04.2019 г. в 09:00  часа в Заседателна зала на община Айтос, комисията в 

редовен състав се събра на закрито заседание, за да провери допълнително представените 

на основание чл.54, ал.9 ППЗОП документи от участниците: 

№ Оферта 

№ 

Участник Вх.№, дата 

1. 1 „Технокар“ ЕООД 92-Ф-446/08.04.2019год. 

 

I. Комисията пристъпи към разглеждане постъпилите в срока по  чл. 54, ал. 9 

ППЗОП допълнителни документи по входящ номер на офертите и уставно следното: 
5.  

1. Участник № 1 –  „Технокар“ ЕООД, с оферта входящ № 92-Ф-382/20.03.2019г., е 

представил следните допълнителни документи: 

- Придружително писмо вх.№ 92-Ф-446/08.04.2019г.; 

            - еЕЕДОП на участника „Технокар“ ЕООД – в pdf формат електронен носител – CD, 

електронно подписан; 

 - еЕЕДОП на „Хотелско Мениджърска Компаниа“ ЕООД – в pdf формат 

електронен носител – CD, електронно подписан; 

             - Декларации за поети задължения по чл.65, ал.3 от ЗОП – 3броя; 

 - Заверено копие на свидетелство за регистрация; 

 

Комисията прегледа предоставените еЕЕДОП-и и допълнителните документи от  

участника и констатира следното: 

Предоставените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор, които са предоставени в 

съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя, участникът „Технокар“ ЕООД, с 

оферта входящ № 92-Ф-382/20.03.2019г., се допуска до следващ етап. 

 

II. Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за 

подбор, комисията реши да разгледа техническите предложения на следните участници: 

 

№ Оферта 

№ 

Участник Вх.№, дата 

1 1 „Технокар“ ЕООД 92-Ф-382/20.03.2019г. 

2 2 „Астон сервиз“ ООД 92-Ф-384/20.03.2019г. 

 

Комисията прегледа Техническите предложения на допуснатите участници и 

констатира:  

1. Участник № 1 – „Технокар“ ЕООД с оферта вх. № 92-Ф-382/20.03.2019г. е 

представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца от 

Документацията за участие (образец № 3) – оригинал. Същото е подписано и подпечатано 

на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В 

техническото си предложение участникът е декларирал съгласието си с клаузите на 

приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е срок на 

валидност на офертата от 6 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

Декларирал е, че разполага с необходимия човешки ресурс, механизация и транспорт за 

качественото изпълнение на работите по настоящата обществена поръчка.  

 Декларира, че за изпълнение на поръчката ще достави следния брой съдове по вид и 

ще осигури минимална честота на сметосъбирането и сметоизвозването както следва: 

- 70 бр. контейнери тип Бобър 1,1 м3, разположени в централната градска част на 

гр.Айтос, с честота на вдигане ежедневно; 



- 1027 бр. контейнери тип Бобър  1,1 м3, разположени в гр.Айтос и населените места 

на община Айтос с честота на вдигане 1 път седмично;  

- 700 бр. кофи тип „Мева“ 110 л, разположени в град Айтос, с честота на вдигане 1 

път в седмицата 

Предлага срок за реакция при нужда от подмяна на дефектирал съд за твърди битови 

отпадъци  в рамките на 0.02 (нула цяло нула два) календарни дни. 

 

Приложена е:  

1. Работна  програма; 
Кратко описание на Работната  програма на участника, както следва: 

1. Обща информация - Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката. 

Участникът е изброил дейностите, които ще изпълнява/доставяне и разполагане на 

съдовете за смет, събиране със собствени машини и съдове на битови отпадъци, подържане 

на чистотата около съдовете, транспортиране със собствени машини, почистване на 

територията за обществено ползване на община Айтос, ремонтиране и подмяна на 

повредените съдове за отпадъци, дезинфекция на съдовете за отпадъци, почистване на 

листопад в гр.Айтос, зимно почистване на лед и сняг в гр.Айтос. Следва изброяване на вида  

на отпадъците, предмет на поръчката; прогнозата за годишното количество на ТБО, 

генерирано от населението на населените места на територията на община Айтос; 

Дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци до регионално депо Братово – 

запад; Брой и вид на съдовете за смет по населените места, които ще обслужва със 

съответната честота на обслужването; Експлоатация, ремонт и почистване на контейнерите 

за отпадъци; Почистване и дезинфекция на съдовете за БО. Основните технологични 

операции, които се изискват при сметосъбирането на БО от съдовете и сметоизвозващите 

автомобили, какво  при извършване на дейността по събиране и извозване на БО не трябва 

да се допуска. Изпълнителят разполага с база на територията на Община Айтос. Нейното 

местонахождение е: област Бургас, община Айтос, гр. Айтос, ул. „Паркова” № 79, УПИ VI, 

кв. 77б по плана на гр. Айтос. Тя ще се използва за съхранение и ремонт на автомобилния и 

контейнерен парк, ще се складират консумативи, материали, резервни части и съдове, както 

и ще се извършва техническа поддръжка и обучение на персонала. Ще има осигурени 

помещения за административна дейност и почивка. В базата ще се осъществява поддръжка, 

ремонт и почистване на транспортните средства, в помещения, оборудвани с инструменти 

и други съоръжения за тази цел. Ще се поддържат на склад необходимите резервни части и 

материали, за да може да се минимизира времето на престой на автомобилите в 

сервиз/ремонт. Дружеството ще поддържа контейнерите като ще осигури ремонтен отдел, 

разполагащ с всички необходими за целта инструменти и съоръжения, съответните 

количества резервни части (капаци, колела и др.). Дейностите по поддръжка и ремонт на 

съдовете за БО ще са за сметка на Изпълнителя. Транспортни средства и персонал - тук 

участникът е описал изискванията към транспортните средства  както и как ще бъде 

оборудван персонала. Участникът дава  следната организационна структура: Организатор 

звено - ръководител, който ще отговаря за цялостното качествено изпълнение на обекта на 

поръчката и осъществява необходимия вътрешен контрол с цел изпълнение на услугата, 

съгласно изискванията на Възложителя. Ще поддържа контакти с представители на 

Общината. Осъществява отчитането на дейностите към Възложителя и вземането на 

адекватни и бързи мерки в случай на подадени сигнали за нередности. Контролира 

обезпечеността на извършване на услугата с материални ресурси и персонал. Изготвя 

всички графици, необходими за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. 

Контролира спазване на зададените графици. Механик – отговаря за дейностите свързани с 

ремонта и поддръжката на камионите, както и останалото техническо оборудване. 

Ръководи ремонтната работилница; Шофьор товарен автомобил; Работници 

„Сметосъбирачи“. Следва описание на начина, технологията и организацията за 

изпълнение на дейностите: Дейности по събиране и сметоизвозване на отпадъци от 



контейнер тип „Бобър“ 1,1м3; Дейности по събиране и сметоизвозване на отпадъци от 

Кофа тип „Мева“ с вместимост 110л.с, като за тези дейности са дадени  описание на 

работата и контрол. Почистване на територии за обществено ползване. Метенето е основен 

метод за почистване на пешеходни зони и улични площи в населените места. Чрез този 

метод се цели отстраняване на всякакъв вид замърсявания от териториите за общественно 

ползване. Дейностите по почистване на териториите за обществено ползване в град Айтос 

ще се извършват чрез ръчно, механизирано или комбинирано метене, съобразно 

разположението, инфраструктурата и площта на определения от Възложителя участък. 

Дейността ще се извършва, като се премахват отпадъци от определените площади, алеи, 

тротоарни и улични площи, включително и от парковите кошчета. 

Почистване на листопада. Тази дейност  ще се извършва в месеците октомври, 

ноември и декември, а при необходимост и извън този период, съобразно климата.  

Почистването от сняг и лед ще обхваща следните дейности: Опесъчаване; 

разпръскване на сол, с обем 70л; Почистване с лопати и метли; Механизирано почистване 

(с лека техника) на пешеходните площади в централна градска част – този подход на 

почистване на сняг се използва при по-големи площи.  

Приложени са  Графици и Транспортни  схеми - маршрути за сметосъбиране и 

сметоизвозване на ТБО от населените места в община Айтос, съобразени със Заповедта на 

Кмета, издадена по реда на чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси: Годишен 

график за сметосъбиране и сметоизвозване на населените места в община Айтос, 

съобразени със Заповед на кмета №РД-08-747-1/31.10.2018г. и съобразен с Документацията 

за участие в открита процедура по ЗОП; Примерен график за дезинфекция на съдовете за 

смет в населените места на територията на община Айтос; Транспортни схеми - маршрути, 

съобразени с Годишния график за сметосъбиране и сметоизвозване на населените места в 

община Айтос. 

Описани са пет мерки за недопускане на препълването на съдовете и/или 

предотвратяване на замърсяването на прилежащите им площи. 

 Като мерки за управление и контрол на качеството на изпълнение на поръчката са 

представени описание на рисковете в табличен вид, както и мерките за тяхното 

предотвратяване, а като мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на 

предмета на договора, Участникът е описал в табличен вид  рискове, както и мерките за 

тяхното предотвратяване. 

 

Мотиви: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то НЕ 

отговаря на предварително обявените условия.  

1. В представената работна програма от участника липсва/не е посочена 

последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности; 

2. В работната програма предвижданата организация и мобилизация на 

използваните от участника ресурси, не са обвързани с конкретния подход за изпълнение на 

предмета на поръчката. 

3. В представената работна програма от участника липсва/не е посочено подробно 

описание на разпределението на задачите и отговорностите между човешкия ресурс във 

връзка с изпълнение на дейностите. 

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени в 

Документацията за участие, в раздел VI. Съдържание на офертата, в т. 6.3.2, буква в) … 

„Предлаган подход за изпълнение на поръчката. Последователност и взаимообвързаност 

на предлаганите дейности, релевантна на предмета на поръчката и съответстваща на 

техническата спецификация. Подробно описание на видовете дейности, с яснота по 

отношение на конкретните мерки и действия при изпълнението на всяка една от 

дейностите. Организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за 



изпълнението на договора. Предвижданата организация и мобилизация на 

използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на 

предмета на поръчката и съпътстващите дейности. Подробно описание на 

разпределението на задачите и отговорностите между човешкия ресурс във връзка с 

изпълнение на дейностите.“ 

 *Участник, чиято Работна програма не съдържа някоя от необходими 

дейности/части, или показва технологична несъвместимост на отделните дейности, или е 

със сгрешена технологична последователност или е налице противоречие с действащата 

нормативна уредба се отстранява. 

Комисията счита, че не пълнотите на работната програма представляват съществен 

порок в техническите офертни документи на участника, които не могат да бъдат санирани, 

чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В конкретния случай, 

констатираните липси в Работната програма не могат да бъдат отстранени посредством 

визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на 

участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба.  

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 

се придържа точно към обявените от възложителя условия.  

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 

условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага участникът 

„Технокар“ ЕООД с оферта вх. № 92-Ф-382/20.03.2019г. да бъде отстранен от 

процедурата. 

 

2. Участник № 2 – „Астон сервиз“ ООД с оферта вх. № 92-Ф-384/20.03.2019г. е 

представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца от 

Документацията за участие (образец № 3) – оригинал. Същото е подписано и подпечатано 

на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В 

техническото си предложение участникът е декларирал съгласието си с клаузите на 

приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е срок на 

валидност на офертата от 6 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

Декларирал е, че разполага с необходимия човешки ресурс, механизация и транспорт за 

качественото изпълнение на работите по настоящата обществена поръчка. 

Декларира, че за изпълнение на поръчката ще достави следния брой съдове по вид и 

ще осигури минимална честотата на сметосъбирането и сметоизвозването както следва: 

- Контейнери тип Бобър 1,1 м3-1097бр.  

- Кофи тип „Мева“ 110 л.-700бр., с честота на вдигане 1/един/ път седмично, като 

ЦГЧ на гр.Айтос ще е 7/седем/пъти седмично. 

Предлага срок за реакция при нужда от подмяна на дефектирал съд за твърди битови 

отпадъци  в рамките на 0.04 (нула цяло нула четири) календарни дни. 

 

Приложена е:  

1. Работна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за изпълнение 

на поръчката; 

 

Кратко описание на Работната  програма на участника, както следва: 

1.Обща информация - Таблично Участникът е дал Разстоянията от населените места 

до регионално депо за отпадъци“Братово –запад“, как ще бъдат обслужвани съдовете и с 

каква честота за седемнадесетте  населените места. Повтаряемост на обслужването на 

контейнери тип „Бобър” – 1,1 куб.м., разположени на  територията на гр.Айтос – 1 (един) 

път седмично, като 70 броя контейнери тип „Бобър” 1,1 куб.м. разположени в ЦГЧ ще се 

обслужват ежедневно; Допустими технологични операции по събиране и транспортиране 

на ТБО от специализираните съдове, като основните технологични операции, които се 



изискват при сметосъбирането на БО от съдовете и изпразване на същите в 

сметоизвозващите автомобили са: - 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. Няма да 

допуска: - разтоварване на отпадъци извън депото за отпадъци; - разпиляване на отпадъци 

около съдовете за смет; - разпиляване на отпадъци при транспортиране.  На следващо 

място в работната програма участникът е описал  как ще се извършва експлоатацията, 

ремонта  и почистването на контейнерите за отпадъци, както и каква поддръжка ще се 

извършва на транспортните средства. 

Представил е описание на предложения от него подход за изпълнение на поръчката. 

Участникът е разгледал два етапа: А.Начален етап/подготвителни дейности/. На този етап 

от своя подход за изпълнение предмета на поръката участникът планира да осъществи 

следните дейности: - Организиране и провеждане на първоначална среща между 

ръководството на общината и управителите на дружеството, като на тази среща ще се  

определят и утвърдят  местата, където ще се разположат съдовете за ТБО, съгласуване и 

приемане на график и маршрути за тяхното ефективно обслужване, ще се осъществят 

дейностите по доставка и разположение на съдове за събиране на отпадъците 1,1 куб.м., 

тип „Бобър” – съответно 1097 броя и кофи тип „Мева” 110 л., съответно 700 броя на 

територията на общината. През този етап ще се извърши мобилизирането на 

сметосъбиращите камиони и др. техника, определяне на работния график на персонала и 

работните смени, извършване на първоначални инструктажи и проверка на оборудването. 

В.Дейности по същинско изпълнение предмета на договора със следните дейности: 

Сметосъбиране и сметоизвозване – на битови отпадъци (БО), други отпадъци (ДО), улична 

смет от съдовете за БО (1100 л., 110л.) и разпилени отпадъци около тях; 

Дадени са дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване със следната 

последователност и взаимообвързаност: - 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, 

събраните отпадъци ще се извозват и предават за депониране същия ден. . 

Участникът е декларирал, че  при извършването на дейността по събиране и 

извозване на БО няма да допуска: разтоварване на отпадъци извън депото за отпадъци; 

разпиляване на отпадъци около съдовете за смет; разпиляване на отпадъци при 

транспортиране. Ще извършва измиване и дезинфекция на съдовете минимум два пъти 

годишно. Транспортните средства ще се измиват най-мако веднъж седмично. Участникът 

ще  извършва поддържане и почистване на териториите за обществено ползване, 

включващо ръчно, механизирано и смесено метене  на  тротоари, площади, алеи, спирки на 

МГТ. Ежедневно ще се почистват всички улични кошчета. Седем дни в седмицата ще се 

метат 150 дка. площи в гр.Айтос, определени от Възложителя.  Почистване на листопад от 

100 дка. площи в гр.Айтос. Ще се събират окапали листа в полиетиленови чували – ролки 

по 130 литра, който ще се натоварват в сметосъбиращите машини и ще се извозват до депо; 

Зимно почистване от сняг и лед в гр.Айтос. Ще се извършва почистване на 30 дка. площи и 

продължителност на снеговалеж 10 дни, като при необходимост ще се извършва третиране 

с пясък и луга, също така ще се почистват от сняг и лед тротоарни площи и пешеходни 

зони в ЦГЧ.  

За всяка от дейностите са описани обхват на работата, комплектоване на 

оборудването и ресурса необходим за изпълнение на дейността. 

Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнение на предмета на 

договора. 

Превантивни природозащитни мерки, като поддържане в изправност на 

специализираните сметосъбиращи автомобили; предприемане на разяснителни дейности 



сред жителите на обслужваните населени места; инструктажи; почистване; грижа за 

запазване и съхранение на растителния и животинския свят на територията на която се 

извършва дейността; защита от замърсяване на въздуха и шумоизолация; извозване на 

строителни и битови отпадъци на регламентирани депа; опазване на водите, почвите и 

въздуха. Описани са и други дейности за изпълнение целите на договора. 

Описание на разпределението на техническите средства и човешкия ресурс. 

Човешкият ресурс по изпълнение предмета на настоящата поръчка е разделен на две звена 

както следва: оперативно звено съставено от два отдела /Отдел сметосъбиране, 

сметоизвозване и отдел чистота/. Неоперативно звено съставено от три отдела /Отдел 

регионално ръководство, Отдел за мониторинг и контрол и Отдел поддръжка/. Направено е 

пълно описание на звената и техническия ресурс за изпълнението на поръчката. 

 Участникът схематично е дал Организационна структура за изпълнението на 

поръчката. Комуникация с общината и гражданите.  

  За сервизна дейност; сметосъбиране и сметоизвозване; чистота; Комуникация с 

общината и гражданите са описани какви процеси и дейности обхваща, а за оперативен 

мениджър, диспечер, главен механик и администратор са описани техните задължения и 

начините на изпълнението им. 

Описан е начина на комуникация  между Общината и Участника, а именно чрез 

Дневник на извършените услуги; Събиране на данни по GPS и отчитане; Система за 

откриване на проблеми и тяхното решаване; Кампании „Връзки с обществеността“. 

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

Дружеството притежава сертификат за въведена и функционираща система за управление 

на качеството на база Международният стандарт за управление на качеството ISO 

9001:2015, издаден от Lloyds Register Quality Assurance Limited, което е показателно за 

процесите по управление и контрол на качеството във фирмата. Като конкретни мерки за 

контрол и постигане на качество, участникът е дал: - Техническа осигуреност на 

административния персонал; - Събиране и анализ на информация за извършваните 

дейности предмет на договора; - Мониторинг и контрол; - Повишаване на мотивацията на 

работниците и служителите, като за всяка една от тях е дал съдържание и обхват. Лицата 

ангажирани с изпълнението съответно със задълженията им и очаквани резултати. 

 

Мотиви: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то 

отговаря на предварително обявените условия.  

Техническото предложение съдържа изискуемите реквизити и доказателства за 

възможностите, които участникът дава за изпълнение на поръчката качествено и в срок. 

Представената работна програма съдържа минимално изискуемите реквизити и съответства 

на изискванията на Възложителя.  

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 

предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на 

Техническото предложение на участника „Астон сервиз“ ООД с оферта вх. № 92-Ф-

384/20.03.2019г. с тях, комисията счита, че представеното техническо предложение 

съответства на предварително обявените условия, поради което допуска участника до 

оценка на техническо предложение. 

 

III. Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на допуснатия 

участник, съгласно одобрената от Възложителя Методика за определяне на комплексната 

оценка, а именно: 

 

№ 

по 

№ на 

оферта 

Участник Вх.№, дата Предло

жен 

Срок за 

реакция - 



ред срок за 

реакция 

от 

участни

ка 

СР - макс. 

бр. точки -

100 

1 2 „Астон сервиз“ ООД 92-Ф-384/20.03.2019г. 0,04 100 

 

Комисията обяви на сайта на Община Айтос https://aytos.bg/op-smetosabirane-

smetoizvozvane-tvardi-3370.html в раздел „Профил на купувача“ и на таблото за съобщения 

на Община Айтос, че ценовите предложения на допуснатите участници ще се отворят на 

25.04.2019г. от 12:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Айтос. 

Работата по протокол  № 2 приключи на 10.04.2019 год.  

  

 

На 25.04.2019 г., от 12:00 часа, в Заседателна зала на община Айтос Комисията в 

редовен състав проведе публично заседание на основание чл.57, ал.3 изречение трето от 

ППЗОП, за обявяване на ценовите предложения по процедурата, съгласно Протокол № 2 от 

10.04.2019 год., както и публикувано на Профила на купувача на Възложителя съобщение 

за провеждане на настоящото заседание.  

На публичното заседание  присъстваха представители на участниците, както следва: 

1. Пламен Добрев Анастасов – упълномощен представител на „Астон сервиз“ 

ООД; 

2.Мариана Петкова Костадинова - Прокурист на „Технокар“ ЕООД; 

3.Иван Илиев Георгиев – упълномощен представител на „Технокар“ ЕООД; 

 

I.  Комисията обяви получените оценки по показателя за оценка:  Срок за реакция - 

СР на допуснатата до този етап оферта, отразена в Протокол № 2. 

№по 

ред 

№ на 

оферта 

Участник Вх.№, дата Предл

ожен 

срок за 

реакция 

от 

участни

ка 

Срок за 

реакция - 

СР - макс. 

бр. точки -

100 

1 

 

2 
„Астон сервиз“ ООД 92-Ф-384/20.03.2019г. 0,04 100 

 

II. Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертата на участника и обяви предложената от него цена, както следва: 

1. Участник „Астон сервиз“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-384/20.03.2019г.   - Ценовото 

предложение на участника е в запечатана, непрозрачна опаковка, в която след отварянето й 

Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ по образец от документацията, 

съдържащо следната предложена цена в размер на 667 017.00  (шестстотин шестдесет и 

седем хиляди и седемнадесет) лева без ДДС, формирани както следва: 

Видове дейности Единица 

мярка 

Цена в лв. 

за 1 месец 

(без ДДС) 

Годишна цена в 

лв. 

 за 12 месеца (без 

ДДС) 

1. Събиране  и транспортиране на 

отпадъците до съоръжение за 

третиране, за всички населени места. 

   

35 246,00 

 

422 952,00 



2. Почистване на територии за 

обществено ползване, включително 

изхвърляне на 100 броя кошчета. 

150 дка 15 925,00  

191 100,00 

3. Механизирано почистване от сняг на 

уличните платна и площади в гр. Айтос  

30 дка х 

10 дни 

1 605,00 4 815,00 

4. Почистване на листопад в гр. Айтос 100 дка 16 050,00 48 150,00 

 

След оповестяване на ценовото предложение, Председателят на Комисията закри 

публичното заседание. 

Комисията в редовен състав продължи работа си в закрито заседание като извърши 

проверка за съответствието на ценовото предложение на участника  с изискванията на 

възложителя, в т.ч. и за аритметични грешки. Предложението на участника е в рамките на 

прогнозната стойност, представена е съгласно образеца и указанията, в него не се съдържат 

грешки. 

III. Комисията извърши оценка по показателя Предлагана цена съгласно одобрената 

Методика за оценка на офертите: 

№ 

 

Видове дейности Предлагана 

цена (ПЦ) от 

участника 

Отделнит

е 

единични 

видове 

дейности 

са с 

тежест: 

Участникът 

получава по 

показателя 

Предлагана 

цена (ПЦ) 

1. Събиране и транспортиране на 

отпадъци от контейнери до 

съоръжение за третиране – общо за 

всички населени места, за една година 

 

422 952,00 лв. 

 

70т. 

 

70т. 

2. Почистване на територии за 

обществено ползване (150 дка), 

включително изхвърляне на 100 броя 

кошчета – за една година 

 

191 100,00 лв. 

 

15т. 

 

15т. 

3. Механизирано почистване от 

сняг на уличните платна и площади в 

гр. Айтос - 30 дка х 10 дни 

 

4 815,00 лв. 

 

5 т. 

 

5 т. 

4.  Почистване на листопад в гр. 

Айтос - 100 дка, за една година 

 

48 150,00 лв. 

 

10 т. 

 

10 т. 

Максималната оценка по този показател е 100 точки - 50% 

 

IV. Съгласно одобрената Методика за оценка на офертите формулата, по която се 

изчислява „Комплексната оценка” за участника е: КО = СР х 50 % + ПЦ х 50 % 

 

1. КО на участника „Астон сервиз“ ООД = СР х 50 % + ПЦ х 50 % = 100 х 50%  + 

100 х 50 %  = 50 + 50 = 100 точки; 

 

Комисията извърши класиране: 

1-во място - участник „Астон сервиз“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-384/20.03.2019г. , 

с комплексна оценка - 100 точки. 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор за обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди 

битови отпадъци (ТБО), поддържане чистотата на териториите за обществено 



ползване в урбанизираните територии на община Айтос”, с класирания на 1- во място 

участник. Протоколът е съставен на 25.04.2019 год. 

 

Настоящият доклад е съставен на 25.04.2019 год.  в един оригинален екземпляр и 

заедно с всички документи и протоколи в процедурата се предават на Възложителя за 

утвърждаване, съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП. 

  

На основание чл. 106 ал. 1 от ЗОП, неразделна част от настоящия доклад 

представляват Протокол  № 1 от 01.04.2019 год., Протокол № 2 от 10.04.2019год., Протокол 

№ 3 от 25.04.2019 год. 

 

Председател: Мариана Димова ………/П/………….. 

 

Членове: 

1. Невин Скендер ……/П/…………  4. Катя Иванова ………/П/…………… 

2. Добрина Колева ……/П/…………  5. Кина Димова …………/П/……….. 

3. Мюмюн Мюмюн ………/П/………… 

 

 

Настоящият доклад, заедно с протоколите от работата на комисията и цялата 

документация за провеждане на процедурата, се предадоха на Възложителя на 25.04.2019 

год. 

 

Предал:……… /П/……………      - Председател на комисията 

 

Приел:………… /П/…………….  - Възложител  

      Васил Иванов Едрев 

Кмет на Община Айтос 


