
ПРОТОКОЛ №3 
  

Днес, 15.03.2018 г. в сградата на община Костенец се свика комисията, която да 

разгледа, оцени и класира офертите на участниците 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.  

  Присъстват всички членове на комисията: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

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

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител.  

  

Комисията започна своята работа на 15.03.2018 г. от 11.00 часа, в сградата на 

Община Костенец.  

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. 

 

 І. 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, с                        

ЕИК 121699202, „ПЕТРОЛ“ АД, с ЕИК 831496285 и „АДИМЕКС 2000“ ООД, с                          

ЕИК 130342726, 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. 

 

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и 

решения не са заявени особени мнения.  

 

За така свършената своя работа, комисията състави настоящия протокол на    

15.03.2018 г. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: 

  Георги Янакиев  ............./П/...................... 

      и членове:     (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

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

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


