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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ РД 05-199/29.05.2020 г. 
 

за класиране на участниците и  
определяне на изпълнител на обществена поръчка ОП 2020-3 

 
 
Подписаният Трайко Младенов – Кмет на община Костинброд, с адрес на община 

Костинброд в гр. Костинброд, ул. „Охрид” №1, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 
108, т. 1 и чл. 109, във връзка с чл.106, ал.6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), като 
приех предложенията в Доклад на комисията, назначена със Заповед № РД-05-190/21.05.2020 
г. и Протоколите отразяващи работата и към него: Протокол №1, за период от 21.05.2020 г., 
до 22.05.2020 г., Протокол № 2 за период от 27.05.2020 г. до 28.05.2020 г., утвърдени от мен 
по реда на чл. 106 от ЗОП, в качеството ми на възложител, за провеждане на 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 обществено 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, 

 
РЕШИХ: 

 
 След като се запознах подробно с офертата на единствения участник и Доклада  и 
протоколите от работата на комисията, установих, че всички действия на комисията са 
законосъобразни и в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на Възложителя, 
поради което съм ги приел и утвърдил нейната работа. Въз основа на взетите решения и 
предложенията към мен и с оглед подробните анализите по констатациите от извършените 
проверки за съответствие и оценяване на участника и офертните му предложения с 
предварително обявените условия на Възложителя, които изцяло приемам, отчитайки за 
компетентни и обективни и позовавайки се на тях, като свои решения в съответствие с 
изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на 
закона за обществените поръчки (ППЗОП), в приложимите им редакции, като в настоящото 
решение, протоколи и използваните абревиатури – ЗОП и ППЗОП, да се считат и препращат 
към конкретните разпоредби на посочените актове, взех следното,  
 

РЕШЕНИЕ 
 
 I. Обявявам Класирането на участниците след оценка на офертите им, за 
„икономически най - изгодна оферта“, по смисъла на чл.70, ал.2, т. 1 от ЗОП, при критерии 
„най-ниска цена”, както следва: 

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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 1. Първо място: БКС- Христо Нанев ЕООД, с Оферта с вх. № 08-00-38/1/20.05.2020 
г., 16,01 ч. и с максимална оценка от 100 точки от единични цени за изпълняваните 
дейностите, в съответствие с изискванията на възложителя. 

Мотиви: Класира се на първо място, тъй като офертата му е получила най-висока 
Комплексна оценка по приложената методика за оценка от избрания критерии за оценка. 

 II. Определям за изпълнител на обществената поръчка, участника класиран 
на първо място: БКС - Христо Нанев ЕООД, ЕИК: 131058508, адрес: гр.София, ж.к. Люлин, 
ул.722, № 2, ет.2, представлявано от управителя Христо Нанев, телефон: +359 28257153; e-
mail: bksnanev@abv.bg 

Мотиви: За класираният на първо място участник не са налице основания за 
отстраняване от процедурата и отговаря на критериите за подбор и офертата му е получила 
най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия 
избрания критерии за оценка. 

III. Отстранени участници и мотиви за тяхното отстраняване: Няма отстранени 
участници. 

IV. Подробни мотиви за разглеждането, оценяването и класирането на офертите са 
изложени в Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП от 28.05.2020 г., и Протоколите отразяващи 
работата на комисията към него: протокол №1, за периода от 21.05.2020 г., до 22.05.2020 г. и 
протокол № 2 за периода от 27.05.2020 г. до 28.05.2020 г., които съм утвърдил, а направените 
предложения съм възприел като мотивирани свои решения.  

 
V. Допускам сключване на Договор, на основание чл.112, ал.7, т.2 от ЗОП, преди 

изтичането на 14 дневния срок от уведомяването за решението за определяне на изпълнител, 
тъй като определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма 
заинтересовани кандидати. 

На основание чл. 22, ал.10 от ЗОП и чл. 36а, ал.1, т.2 от ЗОП, по реда на чл.24, ал.1 т.2 
от ППЗОП, настоящото решение да се изпрати на участниците в един и същ ден и да се 
публикува в профила на купувача в преписката на обществената поръчка с идентификатор 
ОП 2020-3 с хипервръзка на адрес: http://kostinbrod.bg/archives/26392 

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисия за защита на 
конкуренцията, гр. София 1000, бул. „Витоша” 18, тел.: + 359 29356113, ел.поща: 
cpcadmin@cpc.bg, ел.адрес: http://cpc.bg. 

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а” от ЗОП, жалба може да бъде подадена в 10-
дневен срок от получаване на настоящото решение. Жалбата се подава по реда на чл. 198, ал. 
1, т. 3 от ЗОП. 

 
 
..........пп................. 
 
ТРАЙКО МЛАДЕНОВ 
 
Кмет на община Костинброд  
 
Възложител по ЗОП 
 


