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УТВЪРЖДАВАМ:  

ИНЖ. БОРИС НИКОЛОВ 

Кмет на община Белоградчик 

Дата: 31.01.2020 г. 

 

                           

ПРОТОКОЛ 

по чл. 60а, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 181, ал.4 от ЗОП 

от комисията назначена  със Заповед № 97 /14.01.2020 год за извършване на подбор на 

кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в публично 

състезание с „Зимно поддържане  и снегопочистване на общински пътища и улици в 

населените места на територията на Община Белоградчик за бюджетната 2020 

година”, открита с Решение № 985 от 23.12.2019 г. и обявена в регистъра на обществени 

поръчки на АОП под  № 00287-2019-0010 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ, 

В изпълнение на Ваша Заповед № 97 /14.01.2020 год. за извършване на подбор на 

кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в публично 

състезание с „Зимно поддържане  и снегопочистване на общински пътища и улици в 

населените места на територията на Община Белоградчик за бюджетната 2020 

година” и на основание чл.181, ал.4 от ЗОП и чл.60а от ППЗОП ви представяме 

настоящият протокол относно работата на комисията, както следва: 

1. Състав на комисията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Антон Трифовов .- заместник кмет в община Белоградчик; 

2. Будьони Кирилов Тодоров – директор директор „УТ и СД”; 

3. Анелия Емилова Кирилова - началник отдел „Програми, проекти и обществени 

поръчки“;  

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

икономическо развитие”; 

Резервни членове: 

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

евроинтеграция”; 

 

 



 

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

устойчиво развитие”. 

На второто открито заседание на комисията за отваряне на ценовата оферта поради 

отсъствие на редовния член на комисията Антон Иванов Трифонов, участие в 

заседанието на комисията взе резервниият член – Милена Артинова Иванова. 

3. Участници в процедурата 

До крайния срок за подаване на оферти – 17:00 ч. на 13.01.2020 г. в деловодството на 

община Белоградчик са постъпили 10 (десет) оферти от следните участници: 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника подал 

оферта 

 

Вх. № и дата и час на подаване 

1. 
„Пътно поддържане – Белоградчик” 

ЕООД 

 

№ 169 /13.01.2020 г. в 16:19 ч. 

 

 

Получената оферта беше предадена на председателя на комисията, за което беше съставен 

протокол, съгласно чл.48, ал.6 от ППЗОП. 

4. Протоколи от работата на комисията: 

1. За резултата от работата на комисията за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и разглеждане на 

техническите предложения е изготвен Протокол № 1 от 27.01.2020 г. 

2. За резултата от работата на комисията за разглеждане на ценовите предложения е 

изготвен Протокол № 2 от 31.01.2020 г.; 

5. Класиране на участниците 

Първо място: Участник „Пътно поддържане – Белоградчик” ЕООД; 

6. Предложение за прекратяване на процедурата - няма 

 

7. Предложение за сключване на договор 

Комисията предлага за изпълнител на обществената поръчка да бъде определен 

класираният на първо място участник „Пътно поддържане – Белоградчик” ЕООД, гр. 

Белоградчик. 

 

Приложение:  

1. Протокол за предадени оферти; 

2. Списък на присъстващи участници при отваряне на оферти; 

3. Декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП от членовете на комисията; 

4. Протокол № 1 от 27.01.2020 г.; 

5. Протокол № 2 от 31.01.2020 г. 

6. Списък на присъстващи участници при отваряне на ценови оферти; 

 

 



 

Комисия:  

Председател: ……(П)……………….. 

                       (Р. Длъгнекова) 

 

Членове: 1.…(П)……………..                   2……(П)…………………..             

           (А. Трифонов)                                     ( Будьони Тодоров) 

 

  3. ……(П)…………………….                 4……(П)………………….. 

           (Ан. Кирилова)                                    (Ан. Георгиева) 

 

 

5………(П)………………….                                  

        (М. Иванова 

 

 

 

 


