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П Р О Т О К О Л  № 2 

за разглеждане на ценовите предложения 

 

На 18.01.2018 г. в 13:00 часа комисията за провеждане на обществена поръчка чрез 

публично състезание с предмет: „Зимно поддържане  и снегопочистване на общински 

пътища и улици в населените места на територията на Община Белоградчик за 

бюджетната 2018 година”, открита с Решение № 1285 от 22.12.2017 г. и публикувано 

обявление в регистъра на обществените поръчки на АОП под № 821483, назначена със 

Решение № 23/15.01.2018 г. на Кмета на община Белоградчик, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Антон Иванов Трифонов – заместник кмет в община Белоградчик; 

2. Анелия Eмилова Кирилова – началник отдел „Програми, проекти и обществени 

поръчки”; 

3. Ангелина Иванова Георгиева – главен експерт „Обществени поръчки и 

икономическо развитие”; 

4. Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти и евроинтеграция”; 

 

Резервни членове: 

1. Марияна Маринова Маринова – началник отдел „ФСД” и гл. счетоводител; 

2. Николай Светланов Димитров – гл. експерт „Регионално развитие, планиране и 

устойчиво развитие”. 

 

Проведе второ публично заседание за отваряне на ценовите предложения на участниците.  

Поради отсъствие на член на комисията Милена Артинова Иванова, участие в заседанието 

на комисията взе резервният член Николай Светланов Димитров - гл. експерт „Регионално 

развитие, планиране и устойчиво развитие”. 

На заседанието не  присъства представител на участника, видно от списък на 

присъстващите участници при отваряне на ценови предложения, неразделна част от 

настоящият протокол. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от 

офертата на участника „Пътно поддържане – Белоградчик” ЕООД, гр. Белоградчик  и 

обяви предложените от него единични цени, както следва: 

 

 Единична цена за една машина с мощност на двигателя до 80 к.с. 40,00 

лв/машиночас, но не повече от 41,00 лв./машиночас  (без ДДС); 

 Единична цена за една машина с мощност на двигателя над 80 к.с. 56,00   

лв/машиночас, но не повече от 56,00 лв./машиночас  (без ДДС); 

 Единична цена за машинно опесъчаване 50,00.лв/машиночас, но не повече от 50,00 

лв./машиночас  (без ДДС); 

 

 

 

 



 

 

 

 Единична цена за ръчно опесъчаване  10,00 лв/км. но не повече от 12,50 лв./км(без 

ДДС). 

 

 Единична цена за пясък 26,00 лв./тон, но не повече от 27,00 лв/тон ( без ДДС) 

 Единична цена за сол 300,00 лв./тон, но не повече от 300,00 лв/тон (без ДДС) 

 

 

С което бе закрита публичната част на заседанието и комисията продължи своята работа в 

закрито заседание. 

 

Комисията установи, че ценовото предложение на участника е в съответствие с образеца, 

утвърден от възложителя (Образец № 3). 

 

Комисията предлага за изпълнител на обществената поръчка да бъде определен участника 

„Пътно поддържане – Белоградчик” ЕООД, гр. Белоградчик. 
 

 

Този протокол е съставен на 18.01.2018 г.  

 

 

Комисия: 

Председател: .......(П)..................... 

                     (Рени Длъгнекова) 

 

 

Членове: 

1. ........(П).......................... 

(Антон Трифонов) 

 

 

2........(П).......................... 

(Анелия Кирилова) 

 

 

3............(П)....................... 

(Ангелина Георгиева) 

 

 

4...........(П)..................... 

(Николай Димитров) 

 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита 

на личните данни (ЗЗЛД) 

 

 

 

 


