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П Р О Т О К О Л №1 

Днес 12.09.2018 г. в 10:00 часа в Заседателната зала се събра комисия в 
състав: 

Председател: инж. Антоанета Гаджакова – началник отдел „УТИОС” 
Членове: 
Надежда Ризова – началник отдел „Правно обслужване” 
Стоян Рахнев– главен специалист „Контрол по стопанската дейност и 

общински търговски дружества” 
назначена със Заповед № РД-09-391/12.09.2018 г. на кмета на община 

Девин. 
Председателят на комисията получи от деловодството на община Девин с 
протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП получените оферти за участие в 
открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН 
ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ: Девин-Смолян-Девин и 
междуселищна автобусна линия Девин-Гьоврен-Девин 

Оферта е подадена от: 
1.„Шан Транс” ЕООД, с. Гьоврен, община Девин с подадена оферта вх.№ 

ОП-6#2/11.09.2018 г. в 16:13 часа . 
 

Комисията се запозна с постъпилата оферта и председателя и членовете на 
комисията попълниха декларации по реда на чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 
ал.13 от ППЗОП. 

На публичното заседание на комисията, присъства, представител на 
участника  „Шан Транс” ЕООД – управителя Шефрет Али Коджа. 

 Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.  
 
1.  „Шан Транс” ЕООД – участникът представил оферта за участие, която 

съдържа: папка с документи и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри” 

Председателят на комисията оповести съдържанието на папката с 
документите. 

На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри".  
 

Публичната част от заседанието на комисията приключи след 
извършването на тези действия в 10:40 часа. 

Комисията приключи своята работа и изготви настоящия протокол на 
12.09.2018 г. в 14:00 часа. 
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Комисията реши да продължи своята работа на  15.10.2018 г. в 10:00 часа в 
Заседателната зала на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, 
ул.”Дружба” № 1. 

 
 
 
 
1……………/п/…………………/инж. Антоанета Гаджакова/ 
 
2……………/п/………………… /Надежда Ризова/ 
 
3……………/п/…………………. /Стоян Рахнев/ 
 
 

 
Налице са положени подписи, но същите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
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П Р О Т О К О Л №2 

 
 

по чл.54, ал.7 от ППЗОП за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от 
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, в обществената поръчка 
за услуга чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО 
АВТОБУСНИ ЛИНИИ: Девин-Смолян-Девин и междуселищна автобусна 

линия Девин-Гьоврен-Девин. 

Днес 15.10.2018 г. в 10:00 часа в Заседателната зала се събра комисия в 
състав: 

Председател: инж. Антоанета Гаджакова – началник отдел „УТИОС” 
Членове: 
Надежда Ризова – началник отдел „Правно обслужване” 
Стоян Рахнев -  главен специалист „ Контрол по стопанската дейност и 

общински търговски дружества”. 
назначена със Заповед № РД-09-391/12.09.2018 г. на кмета на община 

Девин. 
Комисията в изпълнение на решение взето  на 12.09.2018 г. продължи 

работата си и на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на 
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя на 
участника: 

 „Шан Транс” ЕООД, с. Гьоврен– участникът представил:  
1.Опис  на представените документи,  
2.ЕЕДОП – комисията установи, че участникът е писал в описа, че 

представя  ЕЕДОП на диск, но такъв в опаковката липсва; 
3. Заверено копие от лиценз № 10568 от Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията; 
4.Списък с данни на моторните превозни средства; 
5.Заверено копие от застрахователна полица № 0700470201700179 „Обща 

гражданска отговорност”; 
6. Заверено копие от свидетелство за регистрация на МПС- 3 броя, 

удостоверение за техническа изправност – 3 броя, протокол от технически 
преглед – 2 броя, полица за застраховка „Злополука на пътниците в средствата за 
обществен превоз – 2 броя, свидетелство за съдимост – 2 броя на двамата 
водачи, свидетелства за правоспособност – 2 броя, удостоверения за 
психологическа годност – 2 броя,  
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7.Свидетелство от Окръжен съд –Смолян, че няма производство по 
несъстоятелност по отношение на „Шан Транс” ЕООД,удостоверение от НАП за 
липса на задължения, удостоверение за липса на задължения от „Местни данъци 
и такси” –Девин, договор № Д-11/11.01.2018 г.  

8. Техническо предложение – Образец № 2, декларации – образец № 3, 4 и 
№5.    

С оглед на установените от комисията липси, непълноти и несъответствие 
на информацията, посочени по-горе, и на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП 
настоящият протокол следва да бъде изпратен на участника в деня на 
публикуването му в профила на купувача. 

 
Комисията възлага на председателя си протокола да бъде изпратен до  

участника и публикуван в профила на купувача на 18.10.2018 г. 
 
На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на протокола  от участника, по отношение на който е констатирано 
несъответствие или липса на информация, може да представи на комисията нов 
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти. 

 
Комисията единодушно реши, че след изтичането на срока по чл.54, ал.9 от 

ППЗОП ще пристъпи към разглеждане на допълнително представените 
документи относно съответствието на участника с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор. 

 
Комисията приключи своята работа и изготви настоящия протокол на 

18.10.2018 г. в 10:00 часа. 
 
 
 
1……………/п/…………………/инж. Антоанета Гаджакова/ 
 
2……………/п/………………… /Надежда Ризова/ 
 
3……………/п/…………………. /Стоян Рахнев/ 
 

Налице са положени подписи, но същите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
 
 


