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Приложение към Докладът по чл.103, ал.3 от ЗОП от 28.05.2020 г., на комисията, 

назначена със Заповед № РД-05-190/21.05.2020 г. на възложителя Трайко Андреев Младенов 

- кмет на община Костинброд, предоставен за утвърждаване на 28.05.2020 г.  

и утърден на 28.05.2020 г. 

Утвърждавам:......пп.......................... 

Трайко Андреев Младенов - Кмет на община Костинброд и Възложител по ЗОП 

П Р О Т О К О Л № 2 

Публично и закрито заседание 

Днес: 27.05.2020 г. от 09,00 часа в гр. Костинброд, ул. „Охрид“ №1, в сградата на 

Общинска администрация Костинброд, Работен кабинет №26, се събра Комисия, назначена 

със Заповед № РД-05-190/21.05.2020 г. на възложителя Трайко Андреев Младенов - кмет на 

община Костинброд, при провеждане на по чл. 18, ал.1, т.1, открита процедура по Закона за 

обществените поръчки, с предмет: Транспортиране (сметоизвозване) на неопасни отпадъци 

от населените места на община Костинброд и поддържане на чистотата на територии 

за обществeно ползване, открита с Решение № РД-05-141 от 14.04.2020 г. на кмета на 

община Костинброд, публикация на обявлението в TED(електронен ежедневник за 

обществени поръчки) към Официален вестник на Европейския съюз(OB/S): 2020/S 075-

178368 с публикация: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178368-

2020:TEXT:BG:HTML&tabId=1, в Профила на купувача в преписка ОП 2020-3 с 

хипервръзка: http://kostinbrod.bg/archives/26392, и на адреса на преписката с ID 00035-2020-

0003 в РОП на АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=972406, 

в състав:  

Председател: Снежа Веселинова Трендафилова – магистър по специалност „право”, 
правоспособен юрист, екперт от списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП с ID ВЕ-1411, на 
длъжност в администрацията при възложителя: Директор на дирекция „Обществени 
пъръчки, Оперативни програми и проекти” и Главен юрисконсулт. 

Членове: 
1.  Лора Евгениева Емануилова – магистър по икономика, със специалност 

„Валутен, митнически и данъчен контрол”, на длъжност при изпълнителя на позиция 
директор на дирекция „Транспорт, техническо обслужване и отбранително-мобилизационна 
подготовка” (ТТО и ОМП); 

О Б Щ И Н А    К О С Т И Н Б Р О Д 
Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област 
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777 
http://www.kostinbrod.bg, e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 
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2. Димитър Георгиев Георгиев – бакалавър по специалност „ПООР“, ръководител на 
Общински инспекторат,  

3. Клавдия Иванчова Георгиева – магистър по специалност „фирмена 

администрация“, на длъжност в администрацията на възложителя: главен инспектор 

Общински инспикторат, 

4. инж. Красимир Душков Дебеляшки – магистър –„Еколог“, на длъжност при 
възложителя - еколог, 

Резервни членове:  

1. инж. Валя Иванова Иванова-Бачева – магистър по специалност „Промишлено и 
гражданско строителство“, на длъжност в администрацията при възложителя – главен 
инженер, 

2. инж.Теодора Володиева Гогова - зам.-кмет “Икономическо развитие, 
инжeнерна инфраструктура и оперативни програми и проекти” („ИР, ИИ и ОП и П“), 

 Председателят, обяви, че комисията е в редовен състав, и не съществуват 
пречки за вземане на валидни решения, с което започна заседанието за изпълнение на 
поставените задачи. 

На публичното отваряне на Ценовите параметри на офертите не присъстваха 
представители на участника. На публичното заседание не присъстваха представители на 
средствата за масово осведомяване. 

Председателят на комисията обяви резултата от прилагането на чл.57, ал.3 от ППЗОП: 
1. Списък на предложените за отстраняване кандидати от участие в процедурата: 

Няма предложени за отстраняване. 
2.  Списък на допуснатите кандидати, до участие на подадените от тях оферти в 

процедурата:  
1. Участник № 1 - БКС- Христо Нанев ЕООД, с Оферта: № 08-00-38/1/20.05.2020 г., 

16,01 ч. 
3.  Списък на допуснатите до преценка за съответствие с изискванията на възложителя 

технически оферти, за допуск до прилагане на методиката за оценка:  
1. Участник №1 -  БКС- Христо Нанев ЕООД, с Оферта: № 08-00-38/1/20.05.2020 г., 

16,01 ч. 
Председателят на комисията запозна присъстващите с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от 

ППЗОП, а именно, че пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на 
изискванията на Възложителя, не се отваря. В случая неприложимо, поради липса на 
предложени за отстраняване участници. 

Комисията констатира, че пликът, съдържащ ценовите параметри от офертата на 
единствения участник е запечатан и с ненарушена цялост, подписан от трима от членовете на 
комисията от публичното заседание на 21.05.2020 г.  

 
I. ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ 

 
Комисията пристъпи към отваряне на пликът „Предлагани ценови параметри“ на 

допуснатия участник, както следва: Участник № 1 - БКС- Христо Нанев ЕООД, с Оферта: 
№ 08-00-38/1/20.05.2020 г., 16,01 ч. 
 Комисията констатира, че в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ се 
съдържа „Ценово предложение” - по образец №12 от документацията за участие, подписано и 
подпечатано от представляващия по закон участника. Допустимо е разглеждането му.  
 Оповестиха се предложените ценови параметри за изпълнение на обществената 
поръчка. 

С оповестяването на предложените ценови предложения, приключи публичната част 
от заседанието на комисията. 
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Продължи работата в закрито заседание.  
 
II. ОЦЕНКА НА ЦЕНОВИТЕ ПАРАМАТРИ: 
Комисията констатира, че участника е спазил изискването на Възложителя, да не се 

предлага цени, по-високи от прогнозните стойности по обществената поръчка и е допустимо 
оценяване на предложението по фармулата за оценка, по разглаждания показател от 
методиката за оценка. 

 
Участникът е предложил ценови предложения за всички 20 броя дейности и подлежи 

на оценка от методиката. 
 Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-
изгодната оферта, определена във основа на критерия „най ниска цена“, определени по 
формула, чрез сбор от оценки на възлаганите видове дейности, въз основа на прилагане 
на скала с относителна тежест за единица от всяка дейност, при следните 
изисквания: 

Показател 
Максимален брой 

точки 

Относителна 

тежест 

КО= Финансовите оценки на дейностите  

в офертата (ФО1+ФО2+.....ФО20) 

100 100% 

 

№ 

 

Дейности 

Ед. цена за 

дейност/ мярка 
Коефициент на 

относителна 
тежест/ 

макс.брой точки 

1 

Транспортиране/сметоизвозване на БО” 

от точки за събиране – съдове/кофа за 

смет, тип „Мева“/ „или еквивалентно/и 

-110 л. 
пп 

10 

2 

Транспортиране/ сметоизвозване на БО” 

от точки за събиране – съдове/кофа за 

смет, тип „Мева“/ „или еквивалентно/и 

120 л." 

пп 

10 

3 

Транспортиране/ сметоизвозване на БО” 

от точки за събиране – съдове/кофа за 

смет, тип „Мева“ „или еквивалентно/и  

- 240 л." 

пп 

10 

4 

Транспортиране/ сметоизвозване на БО” 

от точки за събиране–

съдове/тип"Бобър“/или квивалентно/и“ 

- 1,1 м³ 

пп 

7 

5 

Транспортиране/ сметоизвозване на БО” 

от Точки за събиране - съдове/Тип 

„Контейнер“ „или еквивалентно/и - 4 

м³. 

пп 

5 
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6 

Транспортиране/ сметоизвозване на БО” 

от Точки за събиране - съдове - тип 

„Кошчета“ „или еквивалентно/и“ - 30 л 

пп 

2 

 

7 

Транспортиране /сметоизвозване на 

неопасни отпадъци от Съд/чувал за 

събиране на битов отпадък Тип 

„Подземен контейнер за БО“ „или 

еквивалентно/и“ с обем 3 м³  

пп 

5 

8 

Транспортиране/ сметоизвозване на 

едрогабаритни отпадъци /ЕГО/, на 

строителни отпадъци, пепел и сгурия и 

зелени отпадъци(биоразградими) 

пп 

5 

9 

Ръчно метене на обществени площи: 

тротоари, регули на улични платна, 

площади, спирки и други 

пп  
4 

 

10 

Почистване на прораснала трева по 

тротоари, улични платна, площади и 

други места за обществено ползване 

пп 

2 

 

11 

Уборка на обществени площи, алеи, 

детски и спортни площадки, паркове, 

гробищни паркове и други обществени 

територии. 

пп 

4 

12 

Механично почиствене на пътно платно 

от отпадъци, като смеси от зимно 

обезопасяване, наноси, пръст, пясък. 

пп 

3 

13 

Ръчно почиствене на пътно платно от 

отпадъци, като смеси от зимно 

обезопасяване, наноси, пръст, пясък. 

пп 

3 

 

14 

Миене с автоцистерна с маркуч на 

улици, тротоари, площади, спирки и др. 

пп 
5 

 

15 

Почистване, поддържане проводимостта 

на вертикалната част на 

дъждоприемните шахти. 

пп 

3 

 

16 

Събиране на листна маса от тротоари, 

площади и други места за общественно 

ползване; 

пп 

3 

17 

Механично почистване от сняг на 

тротоари и обществени места. 

пп 
4 

18 
Ръчно почистване от сняг и стъргане на 
лед на тротоари и обществени места. 

пп 
4 

19 

Ръчно обработка на тротоари и 
обществени места, чрез разпръскване на 
смеси против заледяване. 

пп 

5 
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20 
Товарене на БО, БРО и други неопасни 
отпадъци с багер/челен товарач 

пп 
6 

 

Максимална КО по финансовия 
показател - цена 

 
100 

 

Предложените от участника цени се оцениха за всяка от дейностите от ценовото 
предложение. Най-ниската предложена цена се оценява с максимума точки за съответната 
дейност. Единичните оценки се определиха за всяка дейност поотделно по формулата: 

КО= Финансовите оценки на дейностите  в офертата (ФО1+ФО2+.....ФО20) 

ФО(1,2…..20) = точкибройсъответния
ценаасъответнат

ценанискатанай
.


 

 

№ 

 

Дейности 

Най-ниска 
цена/съотв
етна цена 

Съотве
тен 

брой 
точки: 

 
ФО/ точки 

1 

Транспортиране/сметоизвозване на БО” 
от точки за събиране – съдове/кофа за 
смет, тип „Мева“/ „или еквивалентно/и 
-110 л. 

пп 

10 

 
10 

2 

Транспортиране/ сметоизвозване на БО” 
от точки за събиране – съдове/кофа за 
смет, тип „Мева“/ „или еквивалентно/и 
120 л." 

пп 

10 

 
10 

3 

Транспортиране/ сметоизвозване на БО” 
от точки за събиране – съдове/кофа за 
смет, тип „Мева“ „или еквивалентно/и  
- 240 л." 

пп 

10 

 
 

10 

4 

Транспортиране/ сметоизвозване на БО” 
от точки за събиране – съдове/ 
тип"Бобър“/ или еквивалентно/и“ - 1,1 
м³ 

пп 

7 

 
 
7 

5 

Транспортиране/ сметоизвозване на БО” 
от Точки за събиране - съдове /Тип 
„Контейнер“ „или еквивалентно/и - 4 
м³. 

пп 

5 

 
 
5 

6 

Транспортиране/ сметоизвозване на БО” 
от Точки за събиране - съдове - тип 
„Кошчета“ „или еквивалентно/и“ - 30 л 

пп 

2 
 
 
2 

7 Транспортиране /сметоизвозване на 
неопасни отпадъци от Съд/чувал за 
събиране на битов отпадък Тип 
„Подземен контейнер за БО“ „или 
еквивалентно/и“ с обем 3 м³  

пп 

5 

 
 
5 

8 

Транспортиране/ сметоизвозване на 
едрогабаритни отпадъци /ЕГО/, на 
строителни отпадъци, пепел и сгурия и 
зелени отпадъци(биоразградими) 

пп 

5 

 
5 
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9 

Ръчно метене на обществени площи: 
тротоари, регули на улични платна, 
площади, спирки и други 

пп  
4 

 
4 

10 
Почистване на прораснала трева по 
тротоари, улични платна, площади и 
други места за обществено ползване 

пп 

2 
 
2 

11 
Уборка на обществени площи, алеи, 
детски и спортни площадки, паркове, 
гробищни паркове и други обществени 
територии. 

пп 

4 

 
4 

12 

Механично почиствене на пътно платно 
от отпадъци, като смеси от зимно 
обезопасяване, наноси, пръст, пясък. 

пп 

3 
 
3 

13 

Ръчно почиствене на пътно платно от 
отпадъци, като смеси от зимно 
обезопасяване, наноси, пръст, пясък. 

пп 

3 
 
3 

14 
Миене с автоцистерна с маркуч на 
улици, тротоари, площади, спирки и др. 

пп 
5 

 
5 

15 Почистване, поддържане проводимостта 
на вертикалната част на 
дъждоприемните шахти. 

пп 

3 
 
3 

16 Събиране на листна маса от тротоари, 
площади и други места за общественно 
ползване; 

пп 

3 

 
3 

17 
Механично почистване от сняг на 
тротоари и обществени места. 

пп 
4 

 
4 

18 
Ръчно почистване от сняг и стъргане на 
лед на тротоари и обществени места. 

пп 
4 

 
4 

19 

Ръчно обработка на тротоари и 
обществени места, чрез разпръскване на 
смеси против заледяване. 

пп 

5 

 
5 

20 
Товарене на БО, БРО и други неопасни 
отпадъци с багер/челен товарач 

пп 
6 

 
6 

 
Максимална КО по финансовия 
показател - цена 

Общо: 
 

100 т. 

 
КО= (ФО1+ФО2+...ФО20)=10+10+10+7+5+2+5+5+4+2+4+3+3+5+3+3+4+4+5+6=100 т. 
 
Получените стойности се сумираха и формираха Комплексната оценка - 

Максималната комплексна оценка от 100 точки. 
 
III. ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 72 ОТ ЗОП:  
 
Поради допуснат единствен участник, изискванията на чл.72 от ЗОП са 

неприложими, тъй като не може да се формира „средна стойност на съответните 
предложения в останалите оферти”. 

IV. ОБЯВЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 
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С оглед приложени формулите за оценка по методиката за оценка и постигнатите резултати 
от оценяването, Комплексна оценка на Участник № 1 - БКС- Христо Нанев ЕООД, с 
Оферта: № 08-00-38/1/20.05.2020 г., 16,01 ч. е 100 точки 

 
V. КЛАСИРАНЕ 

Единственият участник, чиято оферта е получила най-висока оценка, се класира на първо 
място. 

След цялостното разглеждане и оценяване на офертата, на основание чл. 58, ал. 1 от 
ППЗОП, комисията класира участника в настоящата процедура по следния начин: 

1-во място - Участник № 1 - БКС- Христо Нанев ЕООД, с Оферта: № 08-00-
38/1/20.05.2020 г., 16,01 ч. със максимална оценка от 100 точки. 

 
VI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК: 
 
Предвид крайните резултати, комисията предлага на Възложителя са сключи договор 

с класираният на първо място участник, както следва: Участник № 1 - БКС- Христо Нанев 
ЕООД, с Оферта: № 08-00-38/1/20.05.2020 г., 16,01 ч. със максимална оценка от 100 
точки. 

 Комисията състави и подписа протокола на 28.05.2020 г. Своята работа отразена в 
протокол №2, удостоверява, че се проведе едно открито и едно закрито заседания, като 
особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени. Всички решения са 
взети с единодушие от членовете на комисията. 

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр. 
 

КОМИСИЯ: 
 

Председател:  ..........пп........................ 
(Снежа Трендафилова) 

 
Членове: 1. ...........пп......................                              2. ...............пп.......................... 
                (Лора Емануилова)                               (Димитър Георгиев)  
 

1. ………пп…………    4.  …………пп……………… 

(Клавдия  Георгиева)    (инж. Красимир Дебеляшки)  

 

Гр. Костинброд,   28.05.2020 г.,  

Удостоверил:   пп   

Снежа Трендафилова - Председател на комисия по Заповед № РД-05-190/21.05.2020 г. 
* Подписите на членовете на Комисията са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП. 

 


