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КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

 

ПРОТОКОЛ 

от работата на Комисията, назначена със Заповед № 053 / 20.02.2017 на Кмета на 

Община Горна Малина за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие  в 

обществена  поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП по реда на глава 26 чрез 

„Събиране на оферти с обява”, обявена с обява № 045/06.02.2017, 

 с  предмет: „Консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектно 

предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по 

приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

 Днес, 20.02.2017, в заседателна зала на Община Горна Малина, с адрес с. Горна 

Малина, пл. „Родолюбие“ № 1, с начален час 14.30 часа, се проведе публично 

заседание на Комисията по цитираната обществена поръчка, в състав: 

 

1. Председател - Александър Борисов Хрисимов – външен експерт по списъка на 

АОП, правоспособен юрист, № ВЕ-824 

2. Цветодара Велкова Найденова – технически сътрудник 

3. Силвия Игнатова Милчева – ст.експерт европроекти 

 

В началния час на заседанието Председателят на Комисията получи Списък на 

получените оферти от делововодството на Община Айтос, както и 2 /два/ броя 

запечатани, непрозрачни плика, съдържащи офертите на участниците, както следва: 

1. Обединение „Експерт Консулт“, с подадена оферта с вх. № 03.00-12-

(1)/13.02.2017, 12.28 часа; 

2. „Магистериум“ ООД, с подадена оферта с вх. № 03.00-12-(2)/13.02.2017, 13.20 

часа. 

Всяко от лицата от състава на Комисията подписа и представи на Председателя 

декларация за конфликт на интереси с участниците по смисъла на чл. 103, ал. 2 ЗОП, 

като същото бе извършено и от Председателя в присъствието на Комисията. 

В началния час за отваряне на офертите – 14.30 часа на 20.02.2017, не 

присъстваха представители на участници, или трети лица. 

 



В началото на публичното заседание Комисията се запозна с изискванията на 

Възложителя за допустимост на участниците, съгласно утвърдената Документация за 

участие, както следва: 

 

Списък и кратко описание: 
 

1. Списък на услугите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от 

ЗОП, които са идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчка, с 

посочване на стойностите, датите и 

получателите, заедно с доказателство за 

извършената услуга, изпълнена през 

последните 3 години, считано от датата на 

подаване на офертата.  

 

*Забележки: Сходни с предмета и обема на 

поръчката са дейности по подготовка и/или 

участие в изготвяне на прединвестиционно 

проучване за инсталация и/или съоръжение 

за третиране на отпадъци и/или за 

подготовка на инвестиционно проектно 

предложение за управление на отпадъци. 

Представените доказателства за 

извършената услуга следва да 

кореспондират със списъка на услугите. 

 

Доказване: участниците следва да попълнят 

съответната част от Раздел В: Технически и 

професионални способности Част IV 

“Критерии за подбор“ от приложения 

образец на ЕЕДОП. 

 

 

 

2. Списък на услугите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от 

ЗОП, с предмета на обществената поръчка, с 

посочване на стойностите, датите и 

получателите, заедно с доказателство за 

извършената услуга, изпълнена през 

последните 3 години, считано от датата на 

подаване на офертата. 

 

Доказване: участниците следва да попълнят 

съответната част от Раздел В: Технически и 

професионални способности Част IV 

“Критерии за подбор“ от приложения 

образец на ЕЕДОП. 

Минимални изисквания 

 

1. Участникът трябва да е изпълнил за 

последните 3 (три) години, считано от датата 

на подаване на офертата му минимум една  

дейност с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката.  

 

*Забележки: Сходни с предмета и обема на 

поръчката са дейности по подготовка и/или 

участие в изготвяне на прединвестиционно 

проучване за инсталация и/или съоръжение за 

третиране на отпадъци и/или за подготовка 

на инвестиционно проектно предложение за 

управление на отпадъци. 

 

При участие на обединения, които не са 

юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от 

лицата, включени в него, с изключение на 

съответна регистрация, представяне на 

сертификат или друго условие, необходимо за 

изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно 

разпределението на участието на лицата при 

изпълнение на дейностите, предвидено в 

договора за създаване на обединението. 

 

2. Участникът, през последните 3 години, 

считано от датата на подаване на офертата, 

трябва да е изпълнил поне 1 договор за услуга, 

свързан с подготовка на инвестиционно 

проектно предложение, одобрено за 

финансиране. Услугите трябва да са завършени 

преди датата на подаване на офертата от 

участника. 

 

 

 

 

 



 

3. Списък на членовете на екипа, които ще 

отговарят за изпълнението.  

 

*Забележка: 

Участникът следва да предложи отделни 

експерти за изпълнението на всяка от 

длъжностите в изисквания екип. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Участникът трябва да разполага със следния 

екип с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката, 

по следните ключови позиции:  

 

 Ръководител на екип – магистърска степен 

в областта на инженерните науки или 

еквивалентна специалност. Минимум 5 години 

опит в областта на подготовка и/или оценката 

и/или изпълнение на проекти/програми, 

финансирани със средства от ЕС и/или други 

източници. Опит на ръководна позиция 

(ръководител или еквивалент) в изпълнението 

на един проект/договор за услуги за 

подготовка на инвестиционен/и проект/и. 

Финансист – Магистърска степен в областта на 

финанси, счетоводство, икономика или 

еквивалентна специалност. Общ 

професионален опит, минимум 3 години. Опит 

като финансист в разработването и/или 

оценката и/или изпълнението на поне един 

проект, финансиран със средства от ЕС и/или 

други източници. Да е участвал в подготовката 

на поне един анализ разходи и ползи за 

инвестиционни проекти. 

Експерт „Подготовка на проекти“ - Висше 

образование - „Икономика”, „Инженерни 

науки“, „Финанси“, „Право“, или еквивалент. 

Общ професионален и специфичен опит: 

 професионален опит по съответната 

специалност - минимум 3 (три) години, 

специфичен опит - участие в един 

проект/договор за подготовка на 

инвестиционен проект, да е участвал в 

разработване на програми и/или планове за 

управление на отпадъци и/или други 

документи, в т.ч. битови отпадъци и/или 

управление на системи за управление на 

отпадъци. 

 

*Забележки: Под „еквивалентна 

специалност” следва да се разбира, придобито 

образование или специалност приравнени към 

посочените. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Валиден Сертификат за въведена система 

на управление на качеството ISO 9001:2008 

или еквивалентен с обхват в областта на 

проектантски услуги и/или консултантски 

услуги за подготовка на проекти или 

еквивалентни. 

 

Доказване: участниците следва да попълнят 

съответната част от раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление Част IV “Критерии за 

подбор“ от приложения образец на ЕЕДОП и 

приложено копие на Сертификата. 

 

*Забележка: 

Сертификатите трябва да са издадени от 

независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти 

от Изпълнителна агенция ”Българска 

служба за акредитация” или от друг 

национален орган за акредитация, който е 

страна по Многостранното споразумение за 
взаимно признаване на Европейската 

организация за акредитация, за 

съответната област или да отговарят на 

изискванията за признаване съгласно чл. 5а, 

ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. 

Посоченият състав на екипа е минимален. 

Към него могат да се включват и други 

експерти в зависимост от нуждите, 

натовареността, интензитета на работа и 

поставените срокове. Членовете на екипа 

трябва да отговарят на изискванията на 

Възложителя, така както са описани в 

Изискванията към участниците от 

настоящата документация. 

 

Чуждестранните участници могат да бъдат 

със специалности и правоспособност 

еквивалентни на горепосочените, съобразно 

законодателството на държавата, в която е 

придобил образователно-квалификационната 

си степен и специалност конкретния експерт. 

 

3. Участникът да има внедрена система за 

управление на качеството съгласно стандарта 

ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в 

областта на проектантските и/или 

консултантски услуги за подготовка на 

проекти или еквивалентни; 

 

Възложителят приема еквивалентни 

сертификати, издадени от орган/и, 

установен/и в друга/и държава/и членка/и, 

както и други доказателства за еквивалентни 

мерки за внедрена система за управление на 

качеството и управление на околната среда с 

обхват сходен на предмета на поръчката или 

еквивалентни. 

При участие на обединения, които не са 

юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от 

лицата, включени в него, с изключение на 

съответна регистрация, представяне на 

сертификат или друго условие, необходимо за 

изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно 

разпределението на участието на лицата при 

изпълнение на дейностите, предвидено в 

договора за създаване на обединението. 



 

 

както и с документите, които следва да бъдат представени, както следва: 

 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 

приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо 

лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката; 

2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 

3. копие от документ от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението /когато е приложимо/; 

4. техническо предложение, съдържащо: 

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

г) декларация за срока на валидност на офертата; 

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд, когато е приложимо; 

5. опис на представените документи; 

6. Ценово предложение на участника. 

 

При така отразените обстоятелства, и на основание чл. 97 ППЗОП, Комисията 

пристъпи към същинска работа, осъществена на закрити заседания на 23.02.2017 и 

28.02.2017 в непроменен състав, т.е. към отваряне на постъпилите оферти по поредност 

на входиране, като, поради липса на представители на участниците, на този етап не 

извърши обявяване на ценовите предложения съгласно чл. 97, ал. 3 ППЗОП. 

 

1. Оферта с вх. № 03.00-12-(1)/13.02.2017, 12.28 часа  

Участник – Обединение „Експерт Консулт“ – гражданско дружество по ЗЗД 

Обединението е създадено с цел участие в настоящата процедура и се състои от: 1. 

„Еко Енергопроект“ ООД, ЕИК 131160406, и 2. „Проконсулт и управление“ ЕООД, 

ЕИК 201387324 

Договорът за обединение отговаря на изискванията на Възложителя. 

Комисията установи, че участникът е представил необходимите и изисквани 

документи, като пристъпи към разглеждане и оценка на същите. 

При прегледа на документите Комисията установи, че участникът покрива 

изискванията на Възложителя за „Лично състояние на участниците“, както и  за 

технически и професионалните способности.  

Поради горното Комисията единодушно реши, че участник Обединение „Експерт 

Консулт“ се допуска до разглеждане и оценяване на техническото предложение. 

 

2. Оферта с вх. № 03.00-12-(2)/13.02.2017, 13.20 часа 

Участник – „Магистериум“ ООД, с ЕИК 203465992 



Комисията установи, че участникът е представил необходимите и изисквани 

документи, като пристъпи към разглеждане и оценка на същите. 

При прегледа на документите Комисията установи, че участникът покрива 

изискванията на Възложителя за „Лично състояние на участниците“, както и  за 

технически и професионалните способности.  

Поради горното Комисията единодушно реши, че участник Обединение „Експерт 

Консулт“ се допуска до разглеждане и оценяване на техническото предложение. 

 

Комисията пристъпи към Оценката на представените от участниците оферти по 

утвърдения от Възложитела критерий за възлагане: Оптимално съотношение 

качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, 

както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални 

аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка. 

 

На първия етап от оценката Комисията извърши оценка на техническите 

предложения на участниците, както следва, като присъди единодушно /поради което 

поставените оценки следва да се разбират като поставени и от всеки един от 

участващите/ следните точки: 

 

1. Обединение „Експерт Консулт“ 

 

1.1. По подпоказател Т1 - 30 точки 

Мотиви: Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, 

което съдържа: 1. Програма за осъществяване целите на предмета на поръчката. 

1.1. Анализ на същността на заложените цели и резултати- Организация на 

изпълнение на поръчката – етапи, подход и методи за тяхното изпълнение. 1.2. 

Етапи на изпълнение на предмета на поръчката. Етап на иницииране на дейност. 

Етап на планиране на дейност. Етап на изпълнение на дейност. 2. Дейност №1 

Предоставяне на експертна помощ на Възложителя Дейност №2 Изготвяне на 

Прединвестиционни проучвания за инсталация/инсталации за компостиране и 

за инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци 

и съпътстващата я инфраструктура Дейност №3 Изработване на анализ разходи 

ползи.3. Етап на контрол Етап на управление Етап на приключване.  4. Методи 

и подходи за изпълнение на поръчката. 5. Приложими нормативни и други 

изисквания. 6. Мерки за осигуряване на качество на изпълнение на дейностите. 

7. Организационна структура на екипа за изпълнение.  

Всички представени документи за ясно и точно описани и са в унисон с 

изискванията на Възложителя. 

1.2. По подпоказател Т2 - 30 точки 

Мотиви: Участникът е предложил Програма за управление и контрол на 

изпълнението, съдържаща Сформиране на екип за управление на проекта; 

Оперативно управление на проекта; Отчетност; Координация на изпълнението 

на проекта между Възложител и Изпълнител; Организация при изпълнението и 

отчетност; График за изпълнение на дейностите разписани според изискванията 

на Възложителя. 

Оценка по показателя „Качество” (K2) = Т1 + Т2= 60 точки 

 

2. „Магистериум“ ООД 

2.1. По подпоказател Т1 - 30 точки 



Мотиви: Участникът е представил Програма за осъществяване целите на 

предмета на поръчката, съдържаща: 1. приложими нормативни изисквания 

2.Цялостен подход при изпълнението на проекта Подробно разписване на 

дейност №1 Предоставяне на експертан помощ на Възложителя; Дейност №2 

Изготвяне на прединвестиционни проучвания за инсталация инсталации за 

компостиране и за инсталация за предварително третиране на смесено събрани 

битови отпадъци и съпътстващата я инфраструктура Дейност №3 Изработване 

на анализ разходи ползи. Организационна структура; Мерки за осигуряване на 

качество на изпълнение на дейностите отговарящи изцяло на предварително 

зададените от Възложителя критерии. 

2.2. По подпоказател Т2 - 30 точки 

Мотиви: Участникът е предложил Програма за управление и контрол на 

изпълнението, съдържаща нива на контрол, мониторинг, качествена  

количествена оценка на риска съобразени изцяло с изискванията на 

Възложителя. 

Оценка по показателя „Качество” (K2) = Т1 + Т2= 60 точки 

 

 

На втория етап от оценката Комисията разгледа ценовите предложения на 

участниците, като установи, че същите не превишават предвидения от Възложителя 

ресурс, и са както следва: 

 

1. Обединение „Експерт Консулт“ – 58 880 лева без ДДС 

2. „Магистериум“ ООД – 52 000 лева без ДДС 

 

Съгласно утвърдената от Възложителя Методика за оценка „Оценката на 

предложената от всеки участник цена ще бъде изчислена от комисията при 

прилагане на следната формула:“ 

К1 = Цmin / Цn х 40 

Където:  

Цmin – най-ниската цена предложена от участник; 

Цn – конкретна предложена цена от конкретния участник. 

 

 Комисията извърши оценка на ценовите предложения: 

 

1. Обединение „Експерт Консулт“ – 52000/58880х40 - К1= 35.3 точки 

2. „Магистериум“ ООД – 52000/52000х40 - К1= 40 точки 

 

 

Комисията единодушно извърши класиране на подадените оферти по 

процедурата, както следва: 

- I-во място - „Магистериум“ ООД с КО = К1 + К2 = 40 + 60 = 100 точки 

- II-ро място - Обединение „Експерт Консулт“ с КО = К1 + К2 – 35.3 + 60 = 95.3 

точки 

 

 и предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение с класирания на  I-

во място участник. 

 



С посочените действия работата на Комисията приключи. 

 

Комисията възложи на Председателя да представи на Възложителя настоящия 

Протокол за утвърждаване и процедиране по правилата на ЗОП и ППЗОП. 

 

Протоколът е изготвен и подписан на 02.03.2017г. в 16:45ч. в един оригинален 

екземпляр и отразява достоверно действията и решенията на Комисията, което се 

удостоверява с положените собственоръчно подписи по-долу. 

 

Комисия: 

 

 

Ал. Хрисимов: ……………….. 

 

/п/ 

 

 

Цв. Найденова: ………………  С. Милчева: ……………….. 

/п/      /п/ 

 

 

 


