
 

П Р О Т О К О Л   №3/18.01.2017 г. 

от заседание на комисията, определена със заповед № РД-16-7706-248/08.12.2016 г. на 

Областния управител на област с административен център Варна по открита процедура 

с предмет „Транспортиране и екологосъобразно третиране чрез крайно 

оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код и наименование 07 01 07* 

халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от реакция (тежки фракции) 

от метален резервоар (вертикален метален цилиндър)FA 502-B и метален 

резервоар FA 501-B (хоризонтален метален цилиндър), находящи се в ПИ 

20482.505.534 по КК и КР на гр. Девня, Промишлена зона – юг“, 

 

Днес, 18 януари 2017 г. (сряда)  комисия, определена със заповед № РД-16-7706-

248/08.12.2016 г. на Областния управител на област с административен център Варна  в 

състав: 

Председател: Силвия Стоилова – Директор дирекция АПОФУС – юрист 

Членове:  

1. Велина Георгиева – главен счетоводител в Областна администрация – Варна; 

2.  Мирена Дамбова – главен  експерт в Областна администрация – Варна – юрист; 

3.  Румяна Радилова–  външен експерт – екология и опазване на околната среда; 

4 Сиана Стоянова – юрисконсулт в дирекция АПОФУС, Областна администрация-

Варна 

проведе заседание за отваряне на ценовите оферти на допуснатите кандидати на 

открита по вид процедура за избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет 

„Транспортиране и екологосъобразно третиране чрез крайно оползотворяване / 

обезвреждане на отпадък  с код и наименование 07 01 07* халогенирани остатъци 

от дестилации и остатъци от реакция (тежки фракции) от метален резервоар 

(вертикален метален цилиндър) FA 502-B и метален резервоар FA 501-

B(хоризонтален метален цилиндър), находящи се в ПИ 20482.505.534 по КК и КР на 

гр. Девня, Промишлена зона – юг“.   

Комисията по откритата процедура се събра в 13.00 часа в заседателната зала в 

сградата на областна администрация – Варна.  

Oсновният член от комисията Виолета Василева – експерт от АОП – техника  и 

технология за опазване на околната среда,  отсъства и същата е заменена от резервния 

член  Сиана Стоянова – юрисконсулт в дирекеция АПОФУС, Областна администрация 

– Варна. 

   Съгласно изискванията на чл.103, ал. 1 от ЗОП кворумът и квалификацията на 

комисията по процедурата са налице.  



Заседанието на комисията се проведе при следния дневен ред: 

1. Отваряне на ценовото предложение на единственият допуснат участник: 

„Консорциум Ви Пи – Инд Еко“. 

На откритото заседанието на комисията, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП   

присъстваха и следните представители на участниците: Христиан Христов – управител 

на „ЕКОМАКС“ ООД и  Зорница Антонова – служител в „ЕКОМАКС“ ООД, които 

бяха вписани в списъка на присъстващите.  

Председателят на комисията запозна  присъстващите с взетите единодушно от 

комисията Решения по Протокол №2/29.12.2016 г., като изчете гласно резултатите от 

работата на комисията, а именно: 

         I. Допуска до разглеждане на техническите предложения, подадени от всички 

участниците в откритата процедура с предмет „Транспортиране и екологосъобразно 

третиране чрез крайно оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код и 

наименование 07 01 07* халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от 

реакция (тежки фракции) от метален резервоар (вертикален метален цилиндър) FA 

502-B и метален резервоар FA 501-B (хоризонтален метален цилиндър), находящи се в 

ПИ 20482.505.534 по КК и КР на гр. Девня, Промишлена зона – юг“; 

II. Не Допуска до разглеждане на ценовите предложения, поради несъответствие  

с предварително обявените  условия в техническото предложение, следните участници:  

1. „Полиеко“ (Polyeco S.A); 

2.  ДЗЗД „Еко – Кемикъл“; 

3. „Екомакс“ ООД; 

4. „Кемокоп“ (Kemokop d.o.o.). 

На основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП Комисията обявява резултатите от 

оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги 

оповестява.  

Преди да се пристъпи към отваряне на плика с надпис „предлагани ценови 

параметри“ на допуснатия участник, се сведе до знанието на присъстващите, 

съдържанието на Протокол №2. Същият отразява разглеждането на техническите 

предложения, констатациите и мотивите за взетите от комисията решения; 

Извършената оценка на техническо предложение на „Консорциум Ви Пи – Инд Еко“, 

както и мотивите за отстраняване на останалите участници в откритата процедура. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 57 от ППЗОП, комисията отвори ценовото 

предложение на допуснатия участник. 

Комисията пристъпи към разглеждане на единствената точка от дневния ред, а 

именно:  Допуска до разглеждане на ценовите предложения: 

„Консорциум Ви Пи – Инд Еко“ 



         Председателят на комисията отвори запечатаният плик с ценовото предложение 

на допуснатия участник „Консорциум Ви Пи – Инд Еко“ и на глас пред всички 

присъстващи прочете ценовото предложение: 

В плик с надпис “Предлагани ценови параметри“, се съдържат ценово 

предложение, изготвено по образец от документацията за участие в откритата 

процедура: 

За 1 (един) тон – предлаганата цена за изпълнение на предмета на поръчката: 4 546 

(четири хиляди петстотин четиридесет и шест) лева без ДДС или 5 455,20 лв. (пет 

хиляди четиристотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки) с ДДС. 

След изчитане на единственото ценово предложение, председателя на комисията 

закри публичната част на заседание в 13.10 ч.  

 

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към изчисляване на 

предложението на участника „Консорциум Ви Пи – Инд Еко“ по ценовият показател 

съобразно одобрената Методика за оценка на оферти в откритата процедура за 

възлагане на общинствена поръчка. 

Показател „Предлагана цена” (Ц) 

Ц = 100 х Ц min/Ц уч.  /Ц уч е цената на оценяваното предложение и Ц min - 

минималната цена от всички предложения/. 

100 х 4546 / 4546 = 100  

 

              Комплексна оценка (К). 

К=0,70хТ + 0,30хЦ    /показател Качество (Т) и показател Предлагана цена (Ц)/ 

К = 0,70х100 + 0,30х100    

К = 70 + 30 

К = 100 точки 

 

Съобразно изчисленията по оценяванията, участникът „Консорциум Ви Пи – Инд 

Еко“ получава комплексна оценка от всички показатели от 100 точки и е класиран на 

първо място. 

В законоустановеният срок комисията ще изготви доклад до възложителя за 

работата на комисията с резултатите от работата и предложение за сключване на 

договор. 

След изчерпване на дневния ред  председателя закри заседанието на комисията. 

 

 



 

ПОДПИСИ: 

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _________________ 

                     /Силвия Стоилова/ 

   Заличена инф. на осн. Чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:   1. __________________         2. _________________            

                            /Велина Георгиева/                         /Мирена Дамбова/ 
Заличена инф. на осн. Чл. 2 от ЗЗЛД              Заличена инф. на осн. Чл. 2 от ЗЗЛД 
                     

 

 

3. __________________         4. _________________                 

                          /Сиана Стоянова/                  /Румяна Радилова/       
Заличена инф. на осн. Чл. 2 от ЗЗЛД              Заличена инф. на осн. Чл. 2 от ЗЗЛД 
 


