
 

     УТВЪРДИЛ: ………/П/….……….. 
  (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

                 РАДОСТИН РАДЕВ 

                       Кмет на Община Костенец 

 

 

Д О К Л А Д 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС  

ЗАПОВЕД №РД-04-59/23.02.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ, 

 

На основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 60 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви предоставям настоящия 

доклад, отразяващ резултатите от работата на комисията, назначена с Ваша Заповед      

№РД-04-59 от 23.02.2018 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за 

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на горива за нуждите на Община Костенец”, открита с Решение №РД-04-17 от 

15.01.2018 г. на Кмета на Община Костенец. 

Комисията извърши поставената задача, като работи в следния състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

 1. Сашко Георгиев Стайков – главен специалист „Шофьор“;  

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител.  

Посоченият състав на комисията е отразен в Протокол №1 от 23.02.2018 г. и 

Протокол №2 от 02.03.2018 г.  

Работният процес на комисията премина през следните етапи: 

 

Етап І 

На 23.02.2018 г., в 11.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет-Костенец - 

гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.4, комисията в състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

 1. Сашко Георгиев Стайков – главен специалист „Шофьор“;  

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител“, 

се събра да извърши разглеждане на подадените оферти за участие в обществена поръчка 

с предмет: „Доставка на горива за нуждите на Община Костенец”, открита с Решение 

№РД-04-17/15.01.2018 г. на Кмета на Община Костенец. 

 Запечатания плик с офертата за участие в откритата процедура получи 

председателя 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-04-59 от 

23.02.2018 г. на Кмета на Община Костенец и със съдържанието на входящия 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 имената на 

участниците 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.№12-3 от 23.02.2018 г., в определения срок са постъпили три оферти 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 представители. 

 

 Комисията направи съобразно изготвените регистри за подадени оферти следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

1. Регистрирана оферта по обществената поръчка – 3 /три/ бр., както следва: 
 

 

№ 

Наименование на 

участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. 
„ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД 
92-Л-2 16.02.2018 г. 14.35 ч. 

2. „ПЕТРОЛ“ АД 92-П-11 22.02.2018 г. 11.42 ч. 

3. „АДИМЕКС 2000“ ООД 92-А-37 22.02.2018 г. 13.11 ч. 

 

2. Подадените оферти са постъпили в срока, определен в обявлението за 

обществената поръчка. 

3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

 След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията 

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

на участниците.  

 Офертите се отвориха, 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 всички участници. 

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

"Предлагани ценови параметри" на всички участници, след което същите бяха прибрани 

на съхранение.  

3. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на 

всички участници, 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 всеки от 

участниците. 

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

заседанието на комисията.  

 

Етап ІІ 

Комисията 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: 

За участието в обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за нуждите 

на Община Костенец”, в постъпилите оферти от участниците се установи следното:  

 1. „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 121699202, със седалище и адрес на 

управление: Област София (столица), община Столична, гр.София, район Възраждане, 



п.к.1303, бул.“Тодор Александров“ №42, тел.: 02/9174104, факс: 02/9622228, електронна 

поща: rtodorov@lukoil.bg, представлявано от Валентин Василев Златев – Управител. 

  Не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за подбор.  

2. „ПЕТРОЛ“ АД, с ЕИК 831496285, със седалище и адрес на управление: 

Област Ловеч, община Ловеч, гр.Ловеч, п.к.5500, хотел "Ловеч", ул.“Търговска“ №12, с 

адрес за кореспонденция: Област София (столица), община Столична, гр.София, 

п.к.1407, бул.“Черни връх“ №43, тел.: 02/9690378, електронна поща: 

delovodstvo@petrol.bg, представлявано от Георги Иванов Татарски. 

  Не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за подбор.  

3. „АДИМЕКС 2000“ ООД, с ЕИК 130342726, със седалище и адрес на 

управление: Област София, община Костенец, гр.Костенец, п.к.2030, ул.“Белмекен“ №4, 

тел.: 07142/4315, факс: 07142/2380, електронна поща: acdkost@gmail.com, 

представлявано от Станимир Ангелов Данин – Управител. 

  Не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за подбор.  

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

І. Допуска до разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката в 

офертата на участниците, който отговаря на изискванията за подбор, както следва: 

1. „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 121699202; 

2. „ПЕТРОЛ“ АД, с ЕИК 831496285; 

3. „АДИМЕКС 2000“ ООД, с ЕИК 130342726. 

 

ІІ. Разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката в офертата на 

допуснатите участници: 

1. „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  
Предложението е представено при съблюдаване на изискванията на: Техническата 

спецификация и условията за изпълнение на поръчката.  

2. „ПЕТРОЛ“ АД   
Предложението е представено при съблюдаване на изискванията на: Техническата 

спецификация и условията за изпълнение на поръчката.  

3. АДИМЕКС 2000“ ООД   
Предложението е представено при съблюдаване на изискванията на: Техническата 

спецификация и условията за изпълнение на поръчката.  

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

Допуска до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” в офертата на 

участниците, който отговарят на изискванията на възложителя посочени в 

документацията за участие, както следва: 

1. „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 121699202; 

2. „ПЕТРОЛ“ АД, с ЕИК 831496285; 

3. „АДИМЕКС 2000“ ООД, с ЕИК 130342726. 



Комисията на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки определи място, дата и час за ново публично заседание, на което 

да бъдат отворени пликовете с ценовото предложение на участниците, а именно – 

02.03.2018 г. от 11.00 часа, в Голяма заседателна зала на Общински съвет, на 4 етаж в 

административната сграда на община Костенец на адрес: гр.Костенец, община Костенец, 

ул.”Иван Вазов” №2. Така определените дата, час и място да бъдат доведени до знанието 

на участниците в процедурата, като е препоръчително те да бъдат уведомени чрез писмо 

с обратна разписка, удостоверяваща приемането на съобщението.  

 

Етап ІV 

На 02.03.2018 г., в 11.00 часа, в сградата на община Костенец се свика комисията, 

за да разгледа плик „Предлагани ценови параметри”, оцени и класира офертите на 

участниците в откритата процедура, в състав:.  

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

 1. Сашко Георгиев Стайков – главен специалист „Шофьор“;  

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител. 

 

В съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки, на заседанието присъства: 

 Катя Матрачийска – упълномощен представител на „АДИМЕКС 2000“ ООД. 

 

В съответствие с чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, Председателят на комисията отвори и оповести, ценовите 

предложения на допуснатите участници, както следва: 

   1. „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 121699202 – предлага 3 (три) % 

отстъпка на литър гориво от официално обявените цени в бензиностанциите. 

2. „ПЕТРОЛ“ АД, с ЕИК 831496285 – предлага 3 (три) % отстъпка на литър 

гориво от официално обявените цени в бензиностанциите. 

3. „АДИМЕКС 2000“ ООД, с ЕИК 130342726 – предлага 3 (три) % отстъпка на 

литър гориво от официално обявените цени в бензиностанциите. 

С отварянето на цената приключи публичната част от заседанието на 

Комисията. 

 

В закрито заседание комисията провери дали ценовото предложение на 

допуснатите участници е подготвено и представено в съответствие с изискванията на 

Документацията за участие в процедурата.  

 След извършената проверка, комисията пристъпи към класирането на офертите по 

критерий - „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“ - предложен от участника % отстъпка на литър 

гориво от официално обявените цени в бензиностанциите. Бе получено следното 

класиране: 

Класация Участник 

Предложена  отстъпка в % на литър 

гориво от официално обявените цени 

в бензиностанциите 

Първо място „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 3 

Първо място „ПЕТРОЛ“ АД 3 

Първо място „АДИМЕКС 2000“ ООД 3 

 

Предвид това, че в офертите на тримата участници се предлагат еднакви цени и 

съответно се класират на първо място, комисията реши да приложи разпоредбите на чл. 

58, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и да проведе 

на 15.03.2018 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Костенец,               



гр. Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2, етаж ІV, публично жребий за определяне на 

изпълнител между класираните на първо място оферти. 

  

За целта комисията прие правила за провеждане на публичен жребий, както 

следва: 

1. Уведомление за датата, часа и мястото за провеждане на публичен жребий да 

се изпрати до всички участници в процедурата и да се публикува на интернет страницата 

на община Костенец, в „Профил на купувача“.  

2. Листове с наименованията на участниците, класирани на първо място, преди 

публичната част на жребия се поставят в бели непрозрачни пликове, които се запечатват. 

3. При публичното провеждане на жребия, пликовете се представят за проверка 

на присъстващите лица по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки за установяване липса на отличителни знаци или други 

отбелязвания. Поканват се лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки да подпишат пликовете. При липса на желаещи/неявяване на 

лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, 

тримата членове на комисията подписват пликовете. 

4. Изтегля се един от пликовете, отваря се и се оповестява името на участника, 

който ще бъде класиран на първо място, след което се отварят и другите пликове за 

установяване участието и на другите участници в жребия. Поканват се лицата по чл. 54, 

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки да подпишат 

листовете с наименованията на участниците, които са били запечатани в пликовете. При 

липса на желаещи/неявяване на лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки, тримата членове на комисията подписват листовете с 

наименованията на участниците. 

5. За изпълнител на поръчката се избира участникът, чието наименование е било 

изтеглено в публичния жребий.  

 

Етап V 

На 15.03.2018 г., в 11.00 часа, в сградата на община Костенец се свика комисията, 

за да разгледа плик „Предлагани ценови параметри”, оцени и класира офертите на 

участниците в откритата процедура, в състав:.  

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

 1. Сашко Георгиев Стайков – главен специалист „Шофьор“;  

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител. 

 

Участниците са надлежно уведомени за определения ден, час и място за 

публично провеждане на жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки, на заседанието присъстват: 

1. Румен Тодоров Тодоров – упълномощен представител на „ЛУКОЙЛ България“ 

ЕООД; 

2. Евелина Златанова Борунова – упълномощен представител на „ПЕТРОЛ“ АД. 

 

 В съответствие с чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, комисията започна публично провеждане на жребий за 

определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на „ЛУКОЙЛ 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „ПЕТРОЛ“ АД и „АДИМЕКС 2000“ ООД, за които в предходното 

си заседание установи в ценовото им предложение, че са предложили еднаква отстъпка 

от 3 % /три процента/ на литър гориво от официално обявените цени в 

бензиностанциите. За целта комисията провери присъствието на поканените лица по чл. 



54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, съгласно 

поканата изпратена с писмо до всички участници в процедурата и публикувана на 

интернет страницата на община Костенец, в „Профил на купувача“. Беше установено, че 

в 11.00 часа присъства упълномощен представител на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД с 

представено пълномощно – г-н Румен Тодоров Тодоров и упълномощен представител на 

„ПЕТРОЛ“ АД с представено пълномощно – г-жа Евелина Златанова Борунова. До   

11.10 часа не се яви упълномощен представител на „АДИМЕКС 2000“ ООД, както и на 

друго лице по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки. Председателят на комисията прочети приетите и описани в Протокол №2 

правила за провеждане на публичния жребий. Листове с наименованията на участниците, 

класирани на първо място, бяха поставени в бели непрозрачни пликове преди 

публичната част на жребия. 

 При публичното провеждане на жребия, пликовете бяха предоставени за проверка 

на присъстващите лица по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки - упълномощения представител на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД и 

упълномощения представител на „ПЕТРОЛ“ АД. Представителя на „ЛУКОЙЛ 

България“ ЕООД – г-н Румен Тодоров Тодоров и представителя на „ПЕТРОЛ“ АД – г-жа 

Евелина Златанова Борунова, удостовериха с подписите си направения от тях оглед на 

запечатаните пликове. 

 

 Комисията предложи на упълномощения представител на „ЛУКОЙЛ България“ 

ЕООД – г-н Румен Тодоров Тодоров да изтегли един от пликовете, отвори го и оповести 

името на участника, който да бъде класиран на първо място - „ЛУКОЙЛ България“ 

ЕООД, след което се отвориха и другите пликове за установяване участието на другите 

участници в жребия. 

 Представителя на „ПЕТРОЛ“ АД – г-жа Евелина Златанова Борунова беше 

поканена и подписа заедно с представителя на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД – г-н Румен 

Тодоров Тодоров, листовете с наименованията на участниците, които са били запечатани 

в пликовете. 

 

Въз основа на гореизложеното, комисията 

 

РЕШИ: 

 

За обществена поръчка с предмет „Доставка на горива за нуждите на Община 

Костенец”, открита с Решение №РД-04-17/15.01.2018 г. на Кмета на Община Костенец, 

предлага на възложителя за изпълнител на поръчката след прилагане на приетите с 

Протокол №2 и оповестени правила за провеждане на публичния жребий да бъде избран 

„ЛУКОЙЛ България“ ЕООД, с предложена отстъпка от 3 % /три процента/ на литър 

гориво от официално обявените цени в бензиностанциите. 

На второ място, с предложена отстъпка от 3 % /три процента/ на литър гориво от 

официално обявените цени в бензиностанциите, комисията класира двамата участници: 

„ПЕТРОЛ“ АД, с ЕИК 831496285 и „АДИМЕКС 2000“ ООД, с ЕИК 130342726. 

  

На основание получените резултати при класирането на участника в обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на горива за нуждите на Община Костенец”, открита с 

Решение №РД-04-17/15.01.2018 г. на Кмета на община Костенец, комисията предлага на 

възложителя да сключи договор за изпълнение с участника:  

„ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 121699202, със седалище и адрес на 

управление: Област София (столица), община Столична, гр.София, район Възраждане, 

п.к.1303, бул.“Тодор Александров“ №42, тел.: 02/9174104, факс: 02/9622228, електронна 

поща: rtodorov@lukoil.bg, представлявано от Валентин Василев Златев – Управител. 

 



 Настоящият ДОКЛАД, ведно с ПРОТОКОЛ 1, ПРОТОКОЛ 2 и ПРОТОКОЛ 3,  

изготвени в хода на работата на комисията и цялата документация за участие в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за 

нуждите на Община Костенец”, открита с Решение №РД-04-17/15.01.2018 г. на Кмета 

на община Костенец, на основание чл. 106, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 

60, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, се 

предоставя на възложителя за утвърждаване.  

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: Протокол 1, Протокол 2, Протокол 3 и документацията по 

обществената поръчка, заедно с подадената от участника оферта.  

 

  

КОМИСИЯ: 

Председател: 

  Георги Трайков Янакиев  ................./П/................. 
            (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 
 и членове:  

  Сашко Георгиев Стайков   ............/П/.......................  
       (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 
 

    Виолетка Петрова Нейчева           ................/П/.................... 
     (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

 

Дата: 20.03.2018 г. 


