
П Р О Т О К О Л 
 

От дейността на комисията назначена с Заповед № 425 / 13.09.2016 г. на Кмет на 
община Годеч за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : 
„Специализиран превоз на деца и ученици до 16 - годишна възраст по установени 
маршрути до учебните заведения на територията на община Годеч” 
 
 

Днес 13.09.2016г. в изпълнение на Заповед № 425 / 13.09.2016 г. на Кмета на община 
Годеч, Комисията за избор на изпълнител на обществена поръчка обявена чрез обява  по реда 
по реда на чл. 187, ал. 1 от от ЗОП , в състав: 

 
Председател: Анелия Арахангелова Илкова – Асенова – ст.експерт „ОС” в д-я „ТУЕП”- 
юрист; 
 
Членове:  
1. Кирил Петров Иванов – ст. специалист „ГЗ и ОМП” в д-я „АО и ФСД” ; 
2. Надя Асенова Тодорова – директор на д-я на „СДОКМДТ” ; 
 
Резервни членове: 
1. Ани Йорданова Аспарухова – ст.експерт „ПКВ” в д-я „СДОКМДТ”; 
2. инж. Ангел Радков Ангелов- директор на д-я „ТУЕП”;  
 
                 
се събра и  започна работа в 11:00 часа, в сградата на общинска администрация гр.Годеч, ет.2 
– заседателна зала. 
             Председателят на Комисията обяви заповедта на Възложителя за назначаване на 
Комисия за провеждане на процедурата и съобщи пред членовете на Комисията, че в 
обявения срок – 17:00 на 12.09.2016г., съгласно входящия регистър на подалите оферти за 
участие, е подадена 1/една/ оферта за участие в настоящата процедура  от следния участник: 

1. ЕТ „ДИАС – ИВО СОТИРОВ”,  с адрес град Годеч 2240, ул. „Нишава” №17, 
Софийска област, тел.0897931743 , с вх. №69.00-242/07.09.2016г. в 16,43 
часа. 

След запознаване с регистъра и обявяване на участника в настоящата процедура, 
Председателят и членовете на Комисията подписаха декларации по чл. 102, ал.2 от ЗОП . 
   Комисията пристъпи към отваряне на офертата  в отсъствие на представител на 
участникът. 

Комисията подписа плика с надпис „предлагани ценови параметри” на участника, 
след което председателя обяви направеното ценово предложение от едноличния търговец.. 

Комисията продължи работата си с проверка на комплектоваността и редовността на 
представените документи и провери съответствието им с приложения списък на документите 
описани и съдържащи се в офертата . 

Участникът в процедурата ЕТ „ДИАС – ИВО СОТИРОВ” е представил оферта  с със 
следното съдържане: 
 
1.Списък на документите съдържащи се в офертата ; 



2. Информационен лист на участника; 
3.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 
4. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – за подизпълнителите и дела на поръчката ,която ще им 
се възложи; 
5.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от ЗОП; 
6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 
7.Декларация за срока на валидност на офертата; 
8.Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „д” от ППЗОП; 
9.Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП; 
10. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП  за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП; 
11. Декларация – списък на водачите; 
12.Декларация за техническо оборудване; 
13. Техническо предложение ; 
14. Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП; 
15. Ценово предложение; 
16.Лиценз за превоз на пътници и удостоверения за ППС за обществен превоз на територията  
на Р България; 
17. Свидетелсва за регистрация на МПС; 
18. Застраховки „Гражданска отговорност”; 
19.Застраховки  „Злополука места”; 
20.Удостоверения за техническа изправност на МПС; 
 

Комисията провери съответствието на представените документи с приложения списък 
и не установи различия – описаните в списъка документи съответстват на представените 
документи в офертата . 
 

Относно изискванията към участниците  посочени в документацията /посочени в  т.12 
и т.13/, участникът представя декларации, съгласно приложените образци. 

     Съгласно одобрената документация Възложителят определя по отношение на 
участниците критерии за подбор, които се отнасят до: 
 Годността /правоспособността/ за упражняване на професионална дейност; 

ЕТ „ДИАС – ИВО СОТИРОВ” e представил заверено копие на лиценз №02474 за превоз на 
пътници, както и заверени копия на 4 броя удостоверения на ППС за обществен превоз на 
пътници към лиценза, с които ще се осъществява  специализирания превоз. 
 Техническите и професионалните способности; 
Комисията продължи с разглеждането на представената оферта и отбеляза , че  

Участникът в процедурата е приложил декларация за техническото оборудване , с която 
декларира транспортните средства, с които ще изпълнява поръчката и които съответстват на  
приложените удостоверения на ППС към Лиценза. Към декларацията за техническото 
оборудване , са приложени заверени копия от Свидетелсва за регистрация на МПС,  
Застраховки „Гражданска отговорност”, Застраховки  „Злополука места” и Удостоверения за 
техническа изправност на МПС на описаните в нея ППС с които ще се осъщесвява 
специализирания превоз. 

Членовете на комисията разгледаха и декларацията на управителя на ЕТ „ДИАС – ИВО 
СОТИРОВ”,  с която се декларира водачите на превозните средства, които ще осъществяват 
превоза и  това, че същите отговарят на изискванията на нормативната уредба. 
  



Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на поставените критерии за подбор 
поставени от Възложителя в документацията за участие в процедурата и техническите 
спецификации. 
 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участникът   
за изпълнение на поръчката. 
 
Участникът  представя  техническо предложение за изпълнение на поръчката, в което е 
посочено, че : 

-  специализирания превоз ще се изпълни долуописаните  превозни средства: 
Превозни средства 

№ 
по 
ред 

Марка 
превозно 
средство 

Модел на 
превозното 

средство 

Година на 
производ 

ство 

Регистраци 
онен номер 

Път 
ник 

о мес 
та 

Собствено 
/ наето 
ППС-срок 
за 
ползване* 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ивеко 45.12 1997 СО4939АН 17+1 собствен 
2 Мерцедес Спринтер 2008 СО 2322АС 20+1 собствен 
3 Фолсфаген Крафтер 2010 СО4494АС 20+1 собствен 

4 Мерцедес Спринтер 1999 СО7606ВН 14+1 собствен 

 
 

- специализирания превоз ще  бъде осъществен от следните водачи: 

Име, презиме и фамилия Дата на 
раждане 

Професионален 
опит като водач 

на автобус 

1 2 3 
Димитър Методиев Сотиров 28.09.1948 20 
Георги Димитров Георгиев 12.09.1963 30 
Иво Димитров Сотиров 26.11.1972 22 
Асен Иванов Илиев 29.07.1955 28 
Велко Златков Велков 31.03.1958 28 

-  предпътни прегледи за техническа изправност на ППС, ще се осъществяват от : 
 

Име, презиме и фамилия Образование Специалност 

Трудовоправно 
или 

облигационно 
правоотношение 



Димитър Методиев Сотиров средно Свидетелство за 
професионална 
подготовка № 

0099/30.04.1980 - 
Министерство на 

транспорта 

Граждански 
договор 

 
- гаражната и/или сервизна база на участникът се намира на следния административен 

адрес: Гр. Годеч, ул. „ Н. Й. Вапцаров „ № 14; 
 

Освен  техническото предложение членовете на комисията установиха ,че  бяха 
приложени и декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно 
Образец на Възложителя от документацията,  декларация за срока на валидност на офертата, 
съгласно Образец на Възложителя и декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд, съгласно Образец на Възложителя. 
 

Комисията установи, че към подаденото техническо предложение  е приложена 
декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП, но в нея не е описана информация 
от предложението, която според участникът да има конфиденциален характер. 
 

Взимайки в предвид горе написаното Комисията  констатира , че участникът отговаря 
на  Изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и техническата 
спецификация и реши единодушно да пристъпи към разглеждане на ценовото предложение 
от офертата на участника. 

 
След като вече подписаха и отвориха   ценовото предложение на участника, членовете 

на комисията установиха, че за изпълнение на услугата  ЕТ „ДИАС – ИВО СОТИРОВ” 
предлага :   

- цена за километър общ пробег  при извършване на превоза с МПС с 
вместимост до 22 места  - 1,10 / един лев и десет стотинки/ лева с вкл. ДДС; 

 
Комисията премина към класиране на участника  в процедурата , като Обществената 

поръчка се възлага въз основа на икономически най – изгодната оферта, която се определя 
въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“, в съответствие с разпоредбата на 
чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП. 

 
Комисията  реши класирането да е следното: 

 
- Първо място - ЕТ „ДИАС – ИВО СОТИРОВ” с предложена цена 1,10 / един 

лев и десет стотинки/ лева с вкл. ДДС за километър общ пробег при извършване на 
превоза с МПС с вместимост до 22 места  ; 

 
 
Настоящия протокол състоящ се от 5/пет/ страници, изготвен в 1 /един / екземпляр и 
съставен на 13.09.2016г.,  както и цялата документация по процедурата се предава на 
Възложителя за утвърждаване , съгласно чл.97, ал.4 от ППЗОП. 
 
 



За верността на гореизложеното Комисията се подписва  в състав както следва: 
 
  
 
Председател : …………/П/………………… 
                       Анелия Арахангелова Илкова - Асенова 
      
 
Членове:  
 
1……………/П/………………….. 
Кирил Петров Иванов   
 
 
 
2…………/П/…………………….. 
Надя Асенова Тодорова 
 
 
 
 
 
Възложител: …………/П/………………. 
/ Радослав Василев Асенов -  Кмет на община Годеч/ 
 
……13.09.2016г.  ….. 
(дата на получаване на протокола) 
 
 
 
 
 
УТВЪРДИЛ: ………/П/………………… 
/ Радослав Василев Асенов -  Кмет на община Годеч/ 
 
…………14.09.2016г.  ………………………. 
(дата на утвърждаване) 
 


