
УТВЪРДИЛ:    /п/                                                                             Вх.№ ВИ-554/01.07.2020 г. 

Милена Димитрова – Директор на 

Второ основно училище „Св.Паисий Хилендарски” 

гр. Раднево 

 

ДАТА: 01.07.2020 г. 

гр. Раднево 

 

 

Д О К Л А Д  

 

от работата на Комисия, назначена със Заповед № 864 от 23.06.2020 г. на Директора на 

Второ основно училище „Св.Паисий Хилендарски” гр. Раднево за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици за учебната 2020/2021 г. по 

утвърден маршрут: гр. Раднево – с.Тихомирово – с.Знаменосец – гр. Раднево” 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА, 

С Ваше Решение № 806 от 02.06.2020 г. и във връзка с чл. 20, ал. 1 от ЗОП, е обявена 

обществена поръчка – Публично състезание с предмет: „Специализиран превоз на 

ученици за учебната 2020/2021 г. по утвърден маршрут: гр. Раднево – с.Тихомирово – 

с.Знаменосец – гр. Раднево”. Поръчката е обявена в регистъра на обществените поръчки с 

уник. № 01690-2020-0002. 

Назначена е Комисия с Ваша Заповед № 864 от 23.06.2020 г. в състав: 

Председател: Венета Бинева – заместник-директор при Второ основно училище гр. Раднево 

Членове: 

1. Адв. Зоя Колева – юрист; 

2. Нина Янева – технически секретар при Второ основно училище гр. Раднево 

Определени са резервни членове: 

1. Росица Стоянова – счетоводител при Второ основно училище гр. Раднево;  

2. Диана Аришева – завеждащ Адм.служба при Второ основно училище гр. Раднево. 

 

Комисията проведе две открити и едно закрито заседания, като резултатите от 

работата по време на тях, са обективирани в съставените Протоколи, които прилагаме към 

настоящия Доклад. 

До крайния срок за подаване на оферти за участие в деловодството на Второ основно 

училище са постъпили 1 (една) оферта за участие, както следва: 

1. Оферта от „ДЖИНА“ ООД с. Тополяне с вх. № 22-01 от 19.06.2020 г., 13.50 ч.  

На откритото заседание по отваряне на получените оферти за участие не присъстваха 

представители на участниците, както и не присъстваха представители на средствата за 

масово осведомяване. 

Всички членове на комисията попълниха и подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от 

ЗОП. 

 

С Протокол № 1 от 23.06.2020 г., Комисията отвори постъпилата оферта за участие. 

Комисията не констатира липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, 

представена от участника в обществената поръчка, като допусна участника до разглеждане 

на Техническото му предложение. 

Със същия протокол и на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, Комисията разгледа 

представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката. В хода на своята 

работа, Комисията заключи, че същото отговаря на изискванията на Възложителя и на 

предварително обявените условия на поръчката, като резултатите от работата на Комисията 

са обективирани в съставения Протокол № 1 – неразделна част от настоящия доклад. 



На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допусна участника до отваряне на 

Плик „Предлагани ценови параметри”. 

 Насрочена бе дата, час и място за отваряне на пликове „Предлагани ценови 

параметри“ на допуснатите до този етап на процедурата участник. С Уведомление с изх. № 

ВИ-197 от 23.06.2020 г. всички заинтересовани лица бяха информирани за датата, часа и 

мястото на отваряне на ценовите предложения. Уведомлението бе публикувано в главно 

меню „Профил на купувача“ в официалния интернет сайт на Второ основно училище гр. 

Раднево. 

 

С Протокол № 2 от 01.07.2020 г. Комисията отвори плик „Предлагани ценови 

параметри“ на допуснатия участник и оповести ценовото му предложение. На откритото 

заседание не присъстваха представители на участниците, подали оферти в процедурата, 

както и не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

На откритото заседание Комисията отвори Плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и оповести направеното ценово предложение, както следва: 

1. Оферта от „ДЖИНА“ ООД с. Тополяне с вх. № 22-01 от 19.06.2020 г., 13.50 ч.  

Предлаганата от участника единична цена за превоз на километър общ пробег е в 

размер от 1,10 лв. с ДДС (един лев и десет стотинки с вкл.ДДС). 

 

При „закрити врата“ Комисията продължи своята работа по разглеждане на ценовото 

предложение. В хода на аналитичната си дейност, Комисията заключи, че същото отговаря 

на поставеното от Възложителя съгласно Раздел ІІІ, Точка 2.3.2.1 от Указанията за участие 

и не надвишава предвидената „максимално допустима цена” за превоз на километър общ 

пробег. 

Комисията констатира, че не са налице основания за прилагане на разпоредбата на 

чл. 72, ал. 1 от ЗОП, предвид броят на получените оферти за участие в настоящата 

обществена поръчка. 

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията прие единодушно решение да 

класира ценовото предложение, като отговарящо на поставените от Възложителя 

изисквания и предварително обявените условия на поръчката. 

Резултатите от отваряне и разглеждане на Ценовото предложение на участника са 

обективирани в съставения Протокол № 3 – неразделна част от настоящия доклад. 

 

 

Като взе предвид резултатите от разглеждане и оценяване на получената оферта за 

участие и съобрази утвърденият от Възложителя критерий за възлагане „Най-ниска цена”, 

Комисията прие следните РЕШЕНИЯ: 

 

1. На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ПРЕДЛАГА на Директора на 

Второ основно училище „Св.Паисий Хилендарски” гр. Раднево следното КЛАСИРАНЕ в 

обществената поръчка: 

I-во място: „ДЖИНА“ ООД с. Тополяне с вх. № 22-01 от 19.06.2020 г., 13.50 ч., с 

предлагана единична цена за превоз на километър общ пробег от 1,10 лв. с ДДС (един лев 

и десет стотинки с вкл.ДДС). 

 

2. Комисията ПРЕДЛАГА на Директора на Второ основно училище „Св.Паисий 

Хилендарски” гр. Раднево да се сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с 

участника, класиран на първо място – „ДЖИНА“ ООД с. Тополяне с вх. № 22-01 от 

19.06.2020 г., 13.50 ч., с предлагана единична цена за превоз на километър общ пробег от 

1,10 лв. с ДДС (един лев и десет стотинки с вкл.ДДС). 

 

По време на работата на Комисията в състава й не са участвали резервни членове. 

Комисията приключи своята работа с настоящия доклад в срока, определен като 

краен с Ваша Заповед № 864 от 23.06.2020 г. 



 

 

Настоящият Доклад е изготвен на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 

103, ал. 3 във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП. 

 

 

Неразделна част от настоящия Доклад са:  

1. Протокол № 1 от 23.06.2020 г.;  

2. Протокол № 2 от 01.07.2020 г. 

 

 

Настоящият Доклад е приключен на 01.07.2020 г. и се предава на Възложителя за 

утвърждаване заедно с цялата Документация по обществената поръчка. 

 

 

 

КОМИСИЯ 

Председател:            /п/ 

(Венета Бинева) 

 

 

Членове: 1.     /п/     2.   /п/ 

  (Адв. Зоя Колева)              (Нина Янева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л  №  1  

 

Днес, 23.06.2020 г., в 10:00 часа, в сградата на Второ основно училище „Св.Паисий 

Хилендарски” – Компютърна зала, гр. Раднево, ул. „Спортна” № 3 се проведе заседание на 

Комисия, назначена със Заповед № 864 от 23.06.2020 г. на Директора на Второ основно 

училище „Св.Паисий Хилендарски” гр. Раднево за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Специализиран превоз на ученици за учебната 2020/2021 г. по утвърден 

маршрут: гр. Раднево – с.Тихомирово – с.Знаменосец – гр. Раднево, открита с Решение 

№ 806 от 02.06.2020 г. с уник. № в АОП 01690-2020-0002. 

Назначената комисия е в състав: 

Председател: Венета Бинева – заместник-директор при Второ основно училище гр. Раднево 

Членове: 

1. Адв. Зоя Колева – юрист; 

2. Нина Янева – технически секретар при Второ основно училище гр. Раднево 

Определени са резервни членове: 

1. Росица Стоянова – счетоводител при Второ основно училище гр. Раднево;  

2. Диана Аришева – завеждащ Адм.служба при Второ основно училище гр. Раднево. 

 

Председателят на Комисията изчете Заповед № 864 от 23.06.2020 г. на Директора на 

Второ основно училище „Св.Паисий Хилендарски” гр. Раднево за назначаване на 

Комисията. Юристът в Комисията разясни на всички присъстващи начина и 

последователността на провеждане на днешното открито заседание при спазване на 

приложимите законови изисквания. 

На заседанието на Комисията не присъстваха представители на участниците, подали 

оферти в  настоящата обществена поръчка, както и не присъстваха представители на 

следствата за масово осведомяване. 

С Протокол от 23.06.2020 г. на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, се внесоха 

подадените оферти за участие. До крайния срок за подаване на оферти, посочен в 

обявлението на обществената поръчка, в Деловодството на Второ основно училище гр. 

Раднево е постъпила 1 (една) оферта за участие, както следва: 

1. Оферта от „ДЖИНА“ ООД с. Тополяне с вх. № 22-01 от 19.06.2020 г., 13.50 ч.  

 

Всички членове на комисията попълниха и подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от 

ЗОП. 

Комисията започна своята работа и констатира, че опаковката е представена в 

указания от Възложителя вид, с ненарушена цялост, с отбелязан пореден номер, дата и час 

на получаване в Деловодството на Второ основно училище. 

Пристъпи се към отваряне на офертата, както следва: 

1. Оферта от „ДЖИНА“ ООД с. Тополяне с вх. № 22-01 от 19.06.2020 г., 13.50 ч.  

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

Указанията за участие – в запечатана и непрозрачна опаковка. 

Комисията отвори опаковката и констатира наличие на документи и отделен 

непрозрачен, запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП се оповестиха съдържащите се в офертата 

документи. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, всички документи към техническото 

предложение на участника и плик „Предлагани ценови параметри“ се подписаха от 

членовете на Комисията. 

 

С извършване на горните действия приключи публичната част от заседанието на 

Комисията. 

 

Комисията продължи своята работа при „закрити врата”, като на основание чл. 54, 

ал. 7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на документите на участника за съответствие с 



изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

както следва: 

1. Оферта от „ДЖИНА“ ООД с. Тополяне с вх. № 22-01 от 19.06.2020 г., 13.50 ч.  

Комисията не установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор при участника „ДЖИНА“ ООД с. Тополяне. 

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще разгледа техническото 

предложение на участника. 

 

С оглед горните констатации, Комисията пристъпи към разглеждане на 

представеното Техническо предложение от участника, при което направи следните 

констатации: 

1. Оферта от „ДЖИНА“ ООД с. Тополяне с вх. № 22-01 от 19.06.2020 г., 13.50 ч.  

Участникът е представил попълнено и подписано Предложение за изпълнение на 

поръчката съгласно одобрения образец № 4 от Документацията за участие. 

Комисията констатира, че представеното от участника Предложение за изпълнение 

на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя и предварително обявените условия 

на поръчката. 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще отвори и разгледа ценовото  

предложение на участника „ДЖИНА“ ООД с. Тополяне. 

 

Като взе предвид резултатите от разглеждане на подадената оферта за участие, на 

основание чл. 57 от ППЗОП, Комисията единодушно прие следните РЕШЕНИЯ: 

1. Комисията ще проведе следващото си открито заседание по отваряне на плик 

„Предлагани ценови параметри“ на допуснатия до този етап на процедурата участник на 

01.07.2020 г. (сряда), от 09.00 часа в сградата на Второ основно училище – Компютърна зала, 

на адрес: гр. Раднево, ул. „Спортна” № 3. 

2. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, всички заинтересовани страни, както и 

представители на средствата за масово осведомяване, да се уведомят по подходящ начин за 

датата на откритото заседание на Комисията. 

Уведомителното писмо по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП да се публикува в официалния сайт 

на Второ основно училище гр. Раднево, в главно меню „Профил на купувача”. 

 

 

С извършване на горните действия, Комисията приключи своята работа в днешното 

заседание и същото бе закрито. 

 

Настоящият протокол е изготвен на 23.06.2020 г. 

 

 

 

КОМИСИЯ 

Председател:         /п/ 

(Венета Бинева)  

 

 

Членове: 1. /п/    2.        /п/ 

  (Адв.Зоя Колева)       (Нина Янева) 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л  №  2  

 

Днес, 01.07.2020 г., в 09:00 часа, в сградата на Второ основно училище „Св.Паисий 

Хилендарски” – Компютърна зала, гр. Раднево, ул. „Спортна” № 3 се проведе открито 

заседание на Комисия, назначена със Заповед № 864 от 23.06.2020 г. на Директора на Второ 

основно училище „Св.Паисий Хилендарски” гр. Раднево за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици за учебната 2020/2021 г. по 

утвърден маршрут: гр. Раднево – с.Тихомирово – с.Знаменосец – гр. Раднево”, открита 

с Решение № 806 от 02.06.2020 г. с уник. № в АОП 01690-2020-0002. 

Назначената комисия е в състав: 

Председател: Венета Бинева – заместник-директор при Второ основно училище гр. Раднево 

Членове: 

1. Адв. Зоя Колева – юрист; 

2. Нина Янева – технически секретар при Второ основно училище гр. Раднево 

Определени са резервни членове: 

1. Росица Стоянова – счетоводител при Второ основно училище гр. Раднево;  

2. Диана Аришева – завеждащ Адм.служба при Второ основно училище гр. Раднево. 

 

 Комисията заседава в днешното заседание в редовен състав. 

На днешното заседание Комисията ще отвори плик „Предлагани ценови параметри“ 

и ще оповести ценовото предложение на участника. 

При откриване на заседанието в обявения час не се явиха представители на 

участниците, подали оферти в процедурата. 

На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатия до този етап на процедурата 

участник. 

1. Оферта от „ДЖИНА“ ООД с. Тополяне с вх. № 22-01 от 19.06.2020 г., 13.50 ч.  

Извади се плик „Предлагани ценови параметри“ и пред присъстващите се показа, че 

пликът е запечатан и непрозрачен, с положени подписи от членовете на Комисията. 

Разпечата се пликът и се оповести направеното ценово предложение. Предлаганата от 

участника единична цена за превоз на километър общ пробег е в размер от 1,10 лв. с ДДС 

(един лев и десет стотинки с вкл.ДДС). 

 

С отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника, приключи 

публичната част от заседанието на Комисията. 

 

В пълен състав, при „закрити врата” Комисията продължи своята работа по 

разглеждане на подаденото Ценово предложение, при което направи следните констатации: 

1. Оферта от „ДЖИНА“ ООД с. Тополяне с вх. № 22-01 от 19.06.2020 г., 13.50 ч.  

Участникът е представил попълнено и подписано Ценово предложение съгласно 

одобрения образец № 5 от Документацията за участие. 

Предлаганата от участника единична цена за превоз на километър общ пробег е в 

размер от 1,10 лв. с ДДС (един лев и десет стотинки с вкл.ДДС). Комисията констатира, че 

ценовото предложение на участника не надвишава предвидената от Възложителя 

„максимално допустима цена” за превоз на километър общ пробег съгласно Раздел ІІІ, 

Точка 2.3.2.1 от Указанията за участие. 

Като взе предвид констатациите в хода на разглеждане на представената ценова 

оферта, Комисията заключи, че Ценовото предложение на участника отговаря на 

поставените от Възложителя изисквания и предварително обявените условия на поръчката. 

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира ценовото предложение 

на участника „ДЖИНА“ ООД с. Тополяне. 



Комисията констатира, че не са налице основания за прилагане на разпоредбата на 

чл. 72, ал. 1 от ЗОП, предвид броят на получените оферти за участие в настоящата 

обществена поръчка. 

 

Като взе предвид резултатите от разглеждане и оценяване на получената оферта за 

участие и съобрази утвърденият от Възложителя критерий за възлагане „Най-ниска цена”, 

Комисията прие следните РЕШЕНИЯ: 

1. На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ПРЕДЛАГА на Директора на 

Второ основно училище „Св.Паисий Хилендарски” гр. Раднево следното КЛАСИРАНЕ в 

обществената поръчка: 

I-во място: „ДЖИНА“ ООД с. Тополяне с вх. № 22-01 от 19.06.2020 г., 13.50 ч., с 

предлагана единична цена за превоз на километър общ пробег от 1,10 лв. с ДДС (един лев 

и десет стотинки с вкл.ДДС). 

 

2. Комисията ПРЕДЛАГА на Директора на Второ основно училище „Св.Паисий 

Хилендарски” гр. Раднево да се сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с 

участника, класиран на първо място – „ДЖИНА“ ООД с. Тополяне с вх. № 22-01 от 

19.06.2020 г., 13.50 ч., с предлагана единична цена за превоз на километър общ пробег от 

1,10 лв. с ДДС (един лев и десет стотинки с вкл.ДДС). 

 

На основание чл. основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 3 и чл. 

106, ал. 1 от ЗОП, Комисията ще изготви доклад за своята работа, който ще се предаде на 

Възложителя за утвърждаване. 

 

С извършване на горните действия, Комисията приключи работата си и заседанието 

бе закрито. 

 

Настоящият протокол е изготвен на 01.07.2020 г. 

 

 

КОМИСИЯ 

Председател:        /п/ 

(Венета Бинева)  

 

 

Членове: 1. /п/    2.       /п/ 

  (Адв.Зоя Колева)       (Нина Янева)  

 

 
 


