
ПРОТОКОЛ №1 
 

 Днес, 22.05.2018 г., в 11.00 часа, комисия назначена със Заповед №РД-04-219 от 

22.05.2018 г. на Кмета на Община Костенец, се събра в Заседателната зала на Общински 

съвет-Костенец - гр. Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2, за провеждане на открита процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка при условията на финансов 

лизинг на нов 4х4 лек автомобил за нуждите на Община Костенец”, открита с 

Решение №РД-04-137 от 12.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец, в следния състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

 1. инж. Георги Тошев Тодоров – младши експерт „Организационно-

мобилизационна подготовка, гражданска защита и класифицирана информация”;  

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител”. 
 

Запечатаните пликове с офертите за участие в откритата процедура бяха 

предадени на комисията в 10:50 часа.  

Председателят на комисията откри заседанието в 11:00 часа, като запозна 

присъстващите членове на комисията със съдържанието на Заповед №РД-04-219 от 

22.05.2018 г. на Кмета на Община Костенец и със съдържанието на входящ регистър на 

офертите, неделима част от същата Заповед, с цел запознаване със списъка с 

участниците, подали оферти за участие в процедурата.  

След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно – с името на 

участника в процедурата, всеки един от членовете на комисията подписа декларация за 

липса на конфликт с участниците, в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от 

Закона за обществените поръчки. 

 

 Съгласно съставеният от отдел „Деловодство” на Община Костенец, на основание 

чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Протокол 

изх.№12-15 от 22.05.2018 г., в определения срок е постъпила 1 /една/ оферта за участие в 

обществената поръчка.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. В залата няма такива представители. 

 Комисията направи съобразно изготвените регистри за подадени оферти следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

1. Регистрирана оферта в обществената поръчка – 1 /един/ бр., както следва: 
 

 

№ 

Наименование на 

участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. „НАР“ ООД 92-Н-53 21.05.2018 г. 15.01 ч. 

 

2. Подадената оферта е постъпила в срока, определен в обявлението за 

обществената поръчка. 

3. Представения плик е с ненарушена цялост. 

 След като установи редовността на постъпването на офертата, комисията 

пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложението 

на участника.  

 

 Офертата се отвори, като последователно се изпълниха следващите действия. 



1. Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри" и установи наличието на такъв при участника. 

2. Трима членове на комисията положиха подписите си на плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри", след което същия бе прибран на съхранение.  

3. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на 

участника, в изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки. 

4. Комисията оповести документите съдържащи се в плика на участника. 

 

С извършването на описаните по-горе действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията.  

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите 

по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 

от възложителя и констатира следното: 

За участието в обществена поръчка с предмет: „Доставка при условията на 

финансов лизинг на нов 4х4 лек автомобил за нуждите на Община Костенец”, в 

постъпилата оферта от участника се установи следното:  

 „НАР“ ООД, с ЕИК 126634404, със седалище и адрес на управление:                  

гр. Хасково, п.к.6300, ул. „Таню Войвода“ №11, с адрес за кореспонденция: гр. Хасково, 

п.к.6300, бул. „Съединение“ №69, пощенска кутия 64, пощенски клон 4, тел.: 038/622565, 

факс: 038/662151, електронна поща: nar_bg@abv.bg, представлявано от Музафер Хабиб 

Рамадан – Управител. 

Участника не е посочил в Част ІІІ, Буква „Г: Други основания за изключване, 

които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 

или възложителя на държава членка“ на представения от него Единен европейски 

документ за обществени поръчки, информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 2.2. Други основания за отстраняване, произтичащи от 

националното законодателство от Раздел ІІІ „Указания за подготовка на документите“ от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: липсата или наличието на 

обстоятелства, представляващи основания за отстраняване, произтичащи от 

националното законодателство.  

Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се 

декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за 

изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства, посочени от Възложителя 

в документацията за участие. При отговор „да“, лицето трябва да посочи конкретното 

обстоятелство, както и евентуално предприетите от него мерки за надеждност. 

В настоящия формат на ЕЕДООП, генериран от Възложителя, чрез използване на 

осигурената от Европейската комисия (ЕК) информационна система еЕЕДОП, не е 

предвидена възможност националните основания за отстраняване да бъдат описани в 

този конкретен образец на ЕЕДОП. 

Съгласно редакцията на ЗОП актуална към бр. 34 от 03.05.2018 г. на Държавен 

вестник, национални основания за отстраняване са:  

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и         

чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);  

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от 

Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  

- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между участници 

в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);  



- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество.  

Визираните обстоятелства подробно, ясно и детайлно са индивидуализирани и 

конкретизирани от Възложителя в Раздел III, т. 2 Лично състояние на участниците от 

Указанията за участие в процедурата. 

Едновременно с горепосоченото и предвид предоставената на Участниците 

възможност за свободен избор кой от двата варианта на ЕЕДОП да попълнят и 

представят - генерираният файл espd-request или предоставения образец на документа в 

Word формат, в хипотеза на попълване и прилагане на вторият от двата документа 

(Образец №2, подготвен с текстообработваща програма Word), Участникът следва да 

декларира на самостоятелно основание, прилага ли се спрямо него всяко едно от 

гореизброените национални обстоятелства за отстраняване.  

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

Участника в обществена поръчка с предмет: „Доставка при условията на 

финансов лизинг на нов 4х4 лек автомобил за нуждите на Община Костенец” – 

„НАР“ ООД, с ЕИК 126634404, на основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от Закона 

за обществените поръчки във връзка с чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки, следва да представи:  

Единен европейски документ за обществени поръчки, като в Част ІІІ, Буква „Г: 

Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“, декларира на 

самостоятелно основание, прилага ли се спрямо него всяко едно от изброените 

национални обстоятелства за отстраняване, за да отговаря на изискванията на 

възложителя, поставени в т. 2.2. Други основания за отстраняване, произтичащи от 

националното законодателство от Раздел ІІІ „Указания за подготовка на документите“ от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки, комисията определя срок от 5 /пет/ работни дни, 

считано от датата на получаване на протокола, за представяне на изискуемите 

документи. Те следва да бъдат представени в Община Костенец, град Костенец, 

ул.”Иван Вазов” №2, „Център за услуги на граждани”, ет.1 в определения срок 

лично или по пощата. 

Комисията приключи работа и изготви настоящия протокол на дата  

23.05.2018 г. 
 

 

 Председател:         Георги Янакиев - ......../п/........... 
      (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

      Членове:          инж. Георги Тодоров - ..../п/...............  
     (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

           Виолетка Нейчева - ..../п/............... 
     (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 


