ОБЩИНА СТРУМЯНИ
П Р О Т О К О Л №4
Днес, 15.03.2019г., комисия назначена със № З-9/22.01.2019г. на Кмета на община
Струмяни, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с публично състезание
открито с Решение № ОП-18(1)/31.12.2018г. с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване
на територията на община Струмяни”, с административен адрес: с.Струмяни, пл. „7 –
ми Април“ № 1, в състав:
Комисията в състав:
Председател : 1. Анна Бистричка – юрист;
Членове:
2. Петя Милева - Голева – Директор на дирекция „МПОСООСФСТРЗО“ в
община Струмяни;
3. Райна Серезлиева – старши инспектор в дирекция„МПОСООСФСТРЗО“ в
община Струмяни;
4. Мария Ангелова – специалист в дирекция„МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ в
община Струмяни;
5. Василка Панкова – старши експерт в дирекция„МПОСООСФСТРЗО“ в община
Струмяни;
Резервни членове: Албена Комитова – старши инспектор в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“
в община Струмяни;
се събра в 10:30 часа в сградата на общинската администрация, залата на общински съвет, за
да разгледа и обсъди документацията и провеждането на обществената поръчка с предмет:
„Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни”.
Комисията установи, че има нарушения при откриването и провеждането на
процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които
е обявена същата.
Установените нарушения при откриване и провеждане на процедурата са следните:
В решение № ОП-18(1) от 31.12.2018г. за откриване на обществената поръчка са допуснати
следните съществени недостатъци:
1. В поле IV.3 с наименование „описание на предмета на поръчката“ е записан следния текст:
„Изпълнение на поръчката е на територията на община Струмяни, описани в Приложение № 2 от
настоящата документация. Услугата следва да бъде предоставена на населението на общо 21
/двадесет и едно/ населени места на община Струмяни, както следва: с.Микрево, с.Струмяни,
с.Илинденци, с.Драката, с.Каменица, с.Горна Крушица,с.Никудин, с.Махалата, с.Седелец,
с.Игралище, с.Велушец, с.Палат, с.Цапарево, с.Гореме, с.Вракуповица, с.Раздол, с.Клепало, с.Добри
Лаки, с.Колибите, с.Горна Рибница, с.Кърпелево.“

Видно от записа е, че не е ясно посочен предмета на поръчката, които е „Сметосъбиране и
сметоизвозване на територията на община Струмяни”.
2. В поле IV.6 Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
не са изложени относими, адекватни мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на
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обособени позиции. Посоченото от възложителя в този раздел: „избора на поръчката е
съобразена с праговите стойности по зоп“ по никакъв начин не представява мотив, а
констатация, която не е относима към невъзможността за разделяне на поръчката на
обособени позиции.
3. В поле VII.3. Подаване на жалби, не е посочено законовото правно основание за
обжалване – записано е следното: „десет дневен срок от датата на публикуване на
решението за избор на изпълнител“. При публичното състезание правилния текст по
отношение на обжалването на решението е следния: „Съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП
Жалба може да се подава в 10 – дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 – срещу
решението за откриване на процедурата.“
В обявление № ОП-18(2) от 31.12.2018г. за откриване на обществената поръчка са допуснати
следните съществени недостатъци:
1. В поле II.1.4. Кратко описание неправилно е записано: „Изпълнение на поръчката е на
територията на община Струмяни, описани в Приложение № 2 от настоящата
документация.“ Тук следва да се запише текст от техническите спецификации.
2. В поле II.2.4. Описание на поръчката липсва описание на предмета й. Записано е само:
„Изпълнение на поръчката е на територията на община Струмяни, описани в Приложение № 2 от
настоящата документация. Услугата следва да бъде предоставена на населението на общо 21
/двадесет и едно/ населени места на община Струмяни, както следва: с.Микрево, с.Струмяни,
с.Илинденци, с.Драката, с.Каменица, с.Горна Крушица,с.Никудин, с.Махалата, с.Седелец,
с.Игралище, с.Велушец, с.Палат, с.Цапарево, с.Гореме, с.Вракуповица, с.Раздол, с.Клепало, с.Добри
Лаки, с.Колибите, с.Горна Рибница, с.Кърпелево.“

3. В поле III.1.3. Технически и професионални способности е записано: “За „Дейности с
идентичен или сходен предмета на поръчката” следва да се разбират дейности свързани с
услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, както и дейности свързани със сепариране,
преработване и обезвреждане на битови отпадъци.“
Сочените дейности не са посочени като алтернативни, а като задължителни, и при условията
на кумулативност което се явява ограничително по отношение на потенциалните участници.
Също така е следвало възложителят да направи дефиниция относно това, какво следва да
разбират участниците под сходни дейности. За идентичните дейности не е необходима
дефиниция.
Възложителят в пълен разрез със законовата разпоредба на чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП е записал:
„Документи за доказване на поставеното изискване – препоръки/реферции за извършените
от участника услуги“. Текстът на чл. 64, ал.1, т. 2 гласи следното: За доказване на
техническите и професионалните способности участниците представят: Списък на услугите,
които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
Възложителят е поставил изискване за разполагаема техника от участниците. В пълно
противоречие на ЗОП е записал текста в т.14.2. „Документи за доказване на посоченото
изискване - Участникът следва да представи документи удостоверяващи че е собственик или
е наел (за срока на обществената поръчка) посочената от него специализирана техника.“
Законовото изискване е участникът да разполага с техника, независимо от правното
основание за ползването й. Доказването на този критерий за подбор е съгласно чл. 64, ал. 1,
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т.9 от ЗОП: Декларация на съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат
използвани за изпълнение на поръчката.
Възложителят е поставил условие за разполагаем персонал, като доказването на този
критерий за подбор е записан неправилно: „Участникът следва да представи списък с
посочване на име и фамилия, професионална област (квалификация), специфичен опит в
години; длъжност, която ще заема лицата при изпълнение на обществената поръчка,
информация за вида на правоотношението на лицето с участника (трудово, гражданско,
друго ).“ Съгласно текста на чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП участниците следва да предстваят:
списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват
професионална компетентност на лицата.
В поле VI.4.3: Подаване на жалби, не е посочено законовото правно основание за обжалване
– записано е следното: „десет дневен срок от датата на публикуване на решението за избор
на изпълнител“. При публичното състезание правилния текст по отношение на обжалването
на решението е следнния: „Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП Жалба може да се подава в 10 –
дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 – срещу решението за откриване на
процедурата.“
В обявлението следва да се посочат основанията за отстраняване в процедурата, както и
специфичните национални основания за отстраняване. Също така гаранцията и нейния
размер.
В документацията за обществената поръчка са допуснати следните пороци:
На стр. 4 в т. Място за изпълнение следва конкретно да се посочат населените места, където
ще се изпълнява предмета на услугата.
На стр. 5 прекомерно е изискнан документ с нотариална заверка или оригинал. С промените
на ЗОП в сила от 01.03.2019г. има нови изисквания към обединенията.
На стр. 6 е записано неправилно основание за лично състояние в т. 11.1.6.
На стр. 6 в т. 11.1.9 е записано невярно посочване на дейността, поради техническа грешка:
„Определената професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в
която е извършено деянието включва дейности по изработване на устройствени планове
и/или схеми по устройствено планиране или дейности по устройствено планиране.“
В документацията е следвало да се посочи специфично национално основание за
отстраняване по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
За критериите за подбор са валидни забележките от обявлението.
В методиката за оценка не е посочено в каква мерна единица се изчислява срок за реакция
при нужда от извършване на почистване на битови отпадъци при подаден сигнал.
След гореописаните констатации комисията предлага на Възложителя на основание чл. 110,
ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки да прекрати процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на
община Струмяни”.
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След гореописаните действия комисията приключи своята работа на 15.03.2019 г. в
12:30 ч.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анна Бистричка /П*/
ЧЛЕНОВЕ: Петя Милева-Голева /П*/
Райна Серезлиева /П*/
Мария Ангелова /П*/
Василка Панкова /П*/
Забележка: подписите са заличени съгласно чл. от Закона за защита на личните данни.
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