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П Р О Т О К О Л 
 

От разглеждане и оценка на постъпили оферти за участие в обществена поръчка на 

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на горива и смазочни материали 

за ученически автобуси и служебните автомобили, обслужващи общинска 

администрация и бюджетните звена на територията на Община Белоградчик за 

бюджетната 2017 година ”.   
 

Днес 23.01.2018 г. от 10,00 часа в Заседателната зала на община Белоградчик комисия, 

назначена със Заповед № 47 от 23.01.2018 година на кмета на община Белоградчик за 

разглеждане и оценка на постъпили оферти в обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на горива и смазочни материали за ученически автобуси и служебните автомобили, 

обслужващи общинска администрация и бюджетните звена на територията на 

Община Белоградчик за бюджетната 2017 година ”  се събра в състав: 

 

Председател: Рени Христова Длъгнекова – юридически консултант 

Членове:  

1. Будьони Кирилов Тодоров – Директор дирекция „УТ и СД”; 

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

поръчки”. 

Резервни членове: 

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

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

устойчиво развитие”. 

Срокът за получаване на оферти е 17:00 часа на 15.01.2018 г. В обявеният срок е 

постъпила само една оферта от „Петрол” АД, гр. София, бул. „Черни връх” № 43 с вх. № 

255 от 15.01.2018 г. в 09:53 ч. На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на 

оферти бе удължен до 17:00 часа на 22.01.2018 г., в който не е постъпила нито една 

оферта, с оглед на което комисията пристъпи към разглеждане на постъпилата оферта. 



Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по 

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и председателят и членовете на комисията представиха декларации 

за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На публичното заседание не присъства представител на участника. 

Комисията отвори офертата, като председателят обяви ценовото предложение на 

участника: 

Участник  „Петрол” АД, гр. София – предложена цена в размер на 51 303,83 лева без 

ДДС. 

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната част 

на заседанието.  

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите в 

офертата за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и констатира следното: 

Участника е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

разглеждането им комисията установи, че са представени всички необходими документи и 

участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за 

подбор и е представил всички изискани образци на документи от документацията за 

настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия.  

Комисията установи, че предложената от участника цена не надвишава  определеният 

финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер до 60 000,00 лева без ДДС. 

 

Комисията предлага за изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с 

обява с предмет „Доставка на горива и смазочни материали за ученически автобуси и 

служебните автомобили, обслужващи общинска администрация и бюджетните звена 

на територията на Община Белоградчик за бюджетната 2017 година” да бъде 

определен участника „Петрол” АД, гр. София след утвърждаване на протокола. 

 

 

Настоящият протокол е съставен на 23.01.2018 г. и заедно с цялата документация, събрана 

по обществената поръчка се предава на възложителя за утвърждаване на основание чл. 97, 

ал. 4 от ППЗОП. 

 

 

 

 

Комисия: 

Председател: .........(П)...................                Членове: 1..........(П)............................ 

                        (Р. Длъгнекова)                                      (Б. Тодоров) 

                                                                                         

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

                                                                                           (Ан. Кирилова) 

 

 

 

(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) 

 

 


