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ПРОТОКОЛ № 1 

 
за дейността на комисия, назначена със Заповед №РД-04-349/21.08.2019 г. на кмета на  

Община Костенец за разглеждане на офертите, получени в процедура с предмет: 

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, 

областната и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни 

разписания”, открита с Решение №РД-04-300/30.07.2019 г. на кмета на община 

Костенец, уникален номер на поръчката в РОП 00484-2019-0005. 

 

  Днес, 21.08.2019 г. в 10:00 часа в гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ № 2, ет.4, в 

Заседателна зала на Общински съвет – Костенец, комисия в състав:  

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец  

Членове: 
1. Полина Маринова Ваклина – младши експерт „Търговия, туризъм, транспорт“;  

2. Румен Николов Донкин – старши експерт „Счетоводител”; 

 се събра в изпълнение Заповед №РД-04-349/21.08.2019 г. на кмета на Община 

Костенец за разглеждане, оценка и класиране на офертите в рамките на посочената 

процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 Поради обстоятелството, че всички редовни членове на комисията присъстват на 

провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на 

валидни решения.  

Запечатаните опаковки с офертите на участниците - „АНГЕЛОВИ 2013“ ЕООД и 

„ШАНС – 75 – 80” ООД депозирани за участие в процедурата, при спазване и в 

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

поръчки, бяха предадени с протокол на председателя на комисията от Росица Янакиева – 

главен специалист „Административно и деловодно обслужване“, в 09:50 часа.  

На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки присъстваха 

1. Ангел Бойков Пенджуров – упълномощен представител на „Ангелови 2013” 

ООД; 

2. Иван Христов Иванов – упълномощен представител на „Шанс – 75 – 80” ООД. 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки предоставя правна 

възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания по отваряне на 

опаковките, не присъстваха. 

Председателят на комисията, откри заседанието в 10:00 часа и запозна със 

съдържанието на Заповед №РД-04-349/21.08.2019 г. на Възложителя членовете на 

комисията, както и със съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки входящ регистър на 

офертите, с цел узнаване от тяхна страна на участниците, депозирали оферти за участие 

в процедурата в рамките на публично оповестения в Обявлението за обществена поръчка 

краен срок, а именно:  

 

№ 

Наименование на 

участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. 

„АНГЕЛОВИ 2013” ООД 

- По обособена позиция №2 

- По обособена позиция №3 

92-А-188 12.08.2019 г. 14:53 ч. 

2. 

„ШАНС – 75 – 80” ООД 

- По обособена позиция №1 

- По обособена позиция №4 

92-Ш-7 20.08.2019 г. 14:25 ч. 
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След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им 

регистър на офертите, всеки един от членовете на комисията подписа декларация за 

липса на конфликт на интереси с участниците, както и за спазване на задълженията, 

вменени с нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 103, ал. 2 от Закона за 

обществените поръчки.   

 

I. След извършване на гореописаните процедурни действия и проверка относно 

редовността на офертите, а именно всички оферти са представени в срок, в запечатани  

непрозрачни опаковки, които са с ненарушена цялост, комисията пристъпи към работа и 

отвори опаковките, съдържащи офертите на всеки един от участниците, по реда на 

тяхното постъпване:  

 

1. Оферта от „АНГЕЛОВИ 2013” ООД, с ЕИК 202437424, със седалище и 

адрес на управление: с. Костенец, п.к.2042, ул. ”Хризантема” №3, тел.:0884912158, е-

mail: angelpendjurov@abv.bg, представлявано от Мартин Ангелов Пенджуров.   

 Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, след отварянето на 

опаковката, съдържаща офертата на участника, комисията провери нейната 

окомплектованост и наличието на изискуемите документи на основание чл. 47, ал. 3 във 

връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки, включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

След като констатира, че офертата на участника е подредена по указания от 

възложителя начин и ценовите предложения за всяка обособена позиция са в отделен 

плик, отговарящ на изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, председателят на 

комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на 

опаковката с офертата на участника, след което трима нейни членове подписаха 

съдържащия се в офертата плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

техническото предложение в цялост.  

 

2. Оферта от „ШАНС – 75 – 80” ООД, с ЕИК 131569082, със седалище и адрес 

на управление: гр. Костенец, п.к.2030, ул. ”Янтра” №22, тел./факс: 07142/4304, е-

mail: shans75_80@abv.bg, представлявано от Недялка Панкова Иванова. 

 Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, след отварянето на 

опаковката, съдържаща офертата на участника, комисията провери нейната 

окомплектованост и наличието на изискуемите документи на основание чл. 47, ал. 3 във 

връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки, включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

След като констатира, че офертата на участника е подредена по указания от 

възложителя начин и ценовите предложения за всяка обособена позиция са в отделен 

плик, отговарящ на изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, председателят на 

комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на 

опаковката с офертата на участника, след което трима нейни членове подписаха 

съдържащия се в офертата плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

техническото предложение в цялост.  

 

mailto:shans75_80@abv.bg


3 

 

След приключване на гореописаните действия, приключи публичната част 

от работата на комисията и председателят и́ закри заседанието. 

 

*** 

 

II. Комисията продължи работа по същество в закрито заседание, като в 

съответствие с чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки, във връзка с чл. 104, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, извърши 

проверка за съответствието на представените във всяка една от офертите документи по 

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

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от възложителя, 

съответно извърши констатации за наличието, пълнотата и редовността на представените 

документи за допустимост, съобразно изискванията на документацията за участие в 

процедурата и Закона за обществените поръчки. 

Комисията продължи своята работа с проверка на представените от участниците 

оферти. Комисията констатира следното: 

 

1. УЧАСТНИК № 1 „АНГЕЛОВИ 2013” ООД, с ЕИК 202437424: 

Дружеството се управлява и представлява от Мартин Ангелов Пенджуров. 

Посоченото лице е това, което по силата на чл. 54, ал. 2 от Закона за обществените 

поръчки във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки следва да декларира обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от Закона за 

обществените поръчки. Ангел Бойков Пенджуров – упълномощен представител на 

„Ангелови 2013” ООД, е подписал ЕЕДОП на дружеството и е отговорил на въпросите, 

свързани с обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от Закона за обществените поръчки, 

наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.  

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да ползва  подизпълнител. В тази 

връзка и въз основа на декларираното обстоятелство се установи, че участника ще 

изпълнява сам и със собствени средства всички дейности, включени в предмета на 

поръчката. 

 Комисията не констатира липси и непълноти в офертата, свързани с личното 

състояние на участника, както и изискванията, относно технически възможности и/или 

квалификация, които водят до основания за отстраняване. 

 

2. УЧАСТНИК № 2  „ШАНС – 75 – 80” ООД, с ЕИК 131569082: 

Дружеството се управлява и представлява от Недялка Панкова Иванова. 

Посоченото лице е това, което по силата на чл. 54, ал. 2 от Закона за обществените 

поръчки във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки следва да декларира обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от Закона за 

обществените поръчки. Същото лице е подписало ЕЕДОП на дружеството и е 

отговорило на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от Закона за 

обществените поръчки, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от 

процедурата.  

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да ползва  подизпълнител. В тази 

връзка и въз основа на декларираното обстоятелство се установи, че участника ще 

изпълнява сам и със собствени средства всички дейности, включени в предмета на 

поръчката. 

 Комисията не констатира липси и непълноти в офертата, свързани с личното 

състояние на участника, както и изискванията, относно технически възможности и/или 

квалификация, които водят до основания за отстраняване. 
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Комисията констатира, че Участника е представил Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП), който не е по образец, утвърден с акт на Европейската 

комисия. В тази връзка, неговото цифровото подписване с квалифициран електронен 

подпис е недействително и не е възможно да бъде прието от комисията.  

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

Участника „ШАНС – 75 – 80” ООД, с ЕИК 131569082, на основание 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 (ЕЕДОП), попълнен 

задължително в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия и 

цифрово подписан (с квалифициран електронен подпис), в съответствие с изискванията 

на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и условията на възложителя, съгласно 

изискване на възложителя, поставено в т. 3.3 от Раздел І. Изисквания при изготвяне и 

представяне на офертите 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  

21.08.2019 г. 

 
 

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

 

      Членове:          Полина Ваклина - ..../п/...............  
     (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

           Румен Донкин - ..../п/............... 
     (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 


