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О Б Щ И Н А   Б Е Л О В О,     О Б Л А С Т   П А З А Р Д Ж И К 
 

п.к.4470, гр.Белово,ул. ”Орфей” № 4 A, тел. 03581/ 27 73; fax: 0358 / 27 70, Е-mail: kmet@belovo.eu 

 

 

УТВЪРДИЛ:…….………/п/……………………………. 

Костадин Георгиев Варев 

Кмет на Община Белово 

 

дата 10.01.2019 год.   

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД   

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
№ 1 

Днес 18.12.2018 г. в 14,30 часа в сесийна зала на община Белово на открито 

заседание и се събра Комисия, назначена на основание на чл. 103, ал. 1 от ЗОП със 

Заповед № 355 от 18.12.2018 год. за подбор на кандидати и участници, разглеждане и 

оценка на оферти постъпили по реда на обявената процедура от ЗОП /чл.18, ал.1, т.1/ - 

,,Открита процедура,, с предмет: "Обществен превоз на пътници по утвърдени 

транспортни схеми на Община Белово, извършване на  специализиран превоз на ученици 

до 16 годишна възраст и деца подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на 

територията на Община Белово и извършване на специализиран превоз за дневен център 

за деца с увреждания по утвърдени направления" ID: 00112-2018-0012 в състав: 

Председател:  

Ненка Тодорова – икономист, Зам. Кмет и Гл. счетоводител към община Белово 

Членове:   

1. Цветелина Митева – адвокат към община Белово;  

2. Цветозара  Блажева – Секретар на община Белово; 

3. Мария Митова – юрист към Община Белово; 

4. Спасимира Илиева – Директор и Социален работник в ДЦДУ – град Белово. 

Резерви: 

1. Ирина Искрова -  гл.специалист „УС и ХП” в Община Белово; 

2. Анета  Кечева – Директор на дирекция „Специализирана администрация” към Община 

Белово. 

Председателят на комисията провери присъствието на членовете и се убеди, че са 

налице всички условия за протичане на заседанието. На публичното заседание не 
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присъстваше представител на кандидата. Нямаше представители на средствата за масово 

осведомяване. 

Комисията проведе публично заседание на основание чл. 54, ал 2 ППЗОП за отваряне 

на получените оферти в процедурата, като започна работа след получаване на 

постъпилите  оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Председателят на комисията 

обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП.  

 

Председателя обяви постъпилите в срок оферти по реда на тяхното входиране:  

1. Оферта с вх. номер  РОП – 397/17.12.2018г. от „ЕКОЛЕС 83” ЕООД, град Белово,, 

бул. „Освобождение” № 80. 

 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП 

и чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП. 

 

Комисията на основание чл.54, ал.3 от ППЗОП отвори запечатана непрозрачна 

опаковка на участник и оповести съдържание, както и направи проверка за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри", както следва: 

 

1. Оферта с вх. номер  РОП – 397/17.12.2018г. от „ЕКОЛЕС 83” ЕООД, град Белово,, 

бул. „Освобождение” № 80: Участника е представил офертата си в запечатан 

непрозрачен плик, оповестено бе съдържанието и описа на представените 

документи, налице е отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово 

предложение“.  

 

На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение на участника и плика с надпис „Ценово предложение“.  

Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на 

описаните по горе действията. След извършването на тези действия председателя на 

комисията закри публичното заседание.  

Комисията продължи работата си в закрито заседание на 31.12.2018г. като 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 всеки един от участниците, както следва::  

 

1. Участник „ЕКОЛЕС 83” ЕООД - оферта с вх. номер  РОП – 397/17.12.2018г.    е 

представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по 

чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП,  комисията   констатира наличието на следните 

изискуеми документи, съгласно обявената тръжна документация: 

1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата – Образец № 1, 

подписана и подпечатана от участника; 

2. ЕЕДОП – Образец № 2, попълнен за участника в съответствие с изискванията на 

закона и условията на възложителя и в електронен формат; 

3. Декларация по чл. 6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари – Образец 

№ 4; 

4. Подписан и подпечатан проект на договор за изпълнение на услугата; 

5. Техническо предложение – Образец № 2; 
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6. Концепция за изпълнение на поръчката; 

7. Удостоверение с изх.№ УТ – 1284 от 13.12.2018г. от Община Белово за качествено 

изпълнение на възложена услуга за обществен и специализиран превоз; 

8. Декларация за съответствие от производител или негов упълномощен представител 

за Рампа за инвалидни колички на български и английски език: 

9. Заверено копие на Свидетелства за регистрация на МПС – 8 /осем/ броя; 

10. Заверено копие на застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска 

отговорност” – 8 /осем/ броя; 

11.  Заверено копие на застрахователна полица за сключена застраховка „Злополука на 

пътници в средства за обществен превоз” – 8 /осем/ броя; 

12. Копие на договор за назначено от него лице да притежава удостоверение за 

професионална компетентност; 

13. Заверено копие на протокол за периодична проверка – 8 /осем/ броя; 

14. Заверено копие на Удостоверение за техническа изправност на ППС за обществен 

превоз– 8 /осем/ броя; 

15. Заверено копие № 310393001 за международен автобусен превоз на пътници от 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения; 

16. Заверено копие № 310393002 за международен автобусен превоз на пътници от 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения; 

17. Заверено копие № 310393003 за международен автобусен превоз на пътници от 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения; 

18. Заверено копие № 310393004 за международен автобусен превоз на пътници от 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения; 

19. Заверено копие № 310393005 за международен автобусен превоз на пътници от 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения; 

20. Заверено копие № 310393006 за международен автобусен превоз на пътници от 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения; 

21. Заверено копие на Лиценз № 10393 за международен автобусен превоз на пътници 

за чужда сметка или срещу възнаграждение. 

22. Заверено копие на Договор за услуга с предмет – „Извършване на всички педпътни 

медицински прегледи и проверки за алкохол на шофьорите на фирмата срещу 

заплащане”. 

23. Заверено копие на договор № АРД – 43 от 15.06.2018г. за извършване на обществен 

превоз на пътници с автобусен транспорт на територията на Община Белово; 

24. Заверено копие на договор с № АРД – 62 от 14.09.2017г. за възлагане на 

обществена поръчка с предмет – „Извършване на специализиран превоз”М 

25. Договор за съвместна дейност с № АРД – 23 от 10.04.2017г.; 

26. Постановление за възлагане на недвижим имот от 27.02.2017г. 

 

 

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя изисквания, 

както следва: 

1. Годност за упражняване на професионална дейност, включително изисквания 

за във връзка с вписвания в професионалени или търговски регистри. 
 

Кандидата трябва да притежава: 
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 Да притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на 

Република България или лиценз на Общността, издадени в съответствие със 

Закона за автомобилните превози и Наредба № 2 от 15 март 2002 година за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси. 

 Кандидата е представил Заверено копие на Лиценз № 10393 за международен 

автобусен превоз на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение, валиден 

до 12.05.2026 година. 

 

2.Икономически и финансови изисквания: 

Участникът трябва да е реализирал общ оборот от  1 300 000 лева и специфичен 

оборот от сходни услуги, в размер на минимум 500 000,00, през последните 3 (три) 

приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е 

създаден или е започнал дейността си. 

Кандидата е  декларирал в представения ЕЕДОП конкретен годишен оборот за 2015 г. 

– 335 000 лева, 2016г. – 433 000 лева и 2017г. – 549 000 лева. Декларираният общ 

оборот за последните три приключили финансови години е 1 317 000 лева.  

Кандидата е декларирал специфичен оборот за 2015 г. – 62 000 лева, 2016 и 2017 г. – 

526 000 лева. Общ деклариран специфичен оборот за последните три приключили 

финансови години – 588 000 лева. 

 

3. Технически и професионални изисквания: 

 

 Да притежават свидетелства за регистрация на всички автобуси. 

Кандидата е представил Заверено копие на Свидетелства за регистрация на МПС – 

8 /осем/ броя за 8 /осем/ броя МПС. 

 

 Да притежават свидетелства за транспортна годност на всички автобуси.  

Кандидата е представил заверено копие на протокол за периодична проверка – 8 

/осем/ броя за 8 /осем/ броя МПС. 

 

 Да притежават валидна полица за сключена застраховка „ Гражданска 

отговорност“ за всички МПС и застраховка „ Злополука на пътниците в 

обществения превоз“. 

Кандидата е представил заверено копие на застрахователна полица за сключена 

застраховка „Гражданска отговорност” – 8 /осем/ броя за 8/осем/ броя МПС. 

Кандидата е представил заверено копие на застрахователна полица за сключена 

застраховка „Злополука на пътници в средства за обществен превоз” – 8 /осем/ броя 

за 8 /осем/ броя МПС. 

 

 Кандидата или назначено от него лице да притежава удостоверение за 

професионална компетентност. 

Кандидата е представил копие на договор за назначено от него лице, което 

притежава удостоверение за професионална компетентност. 
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 Кандидата да е създал организация за извършване на предпътен технически 

преглед на автобусите и предпътен медицински преглед на водачите. 

Кандидата е представил заверено копие на Договор за услуга с предмет – 

„Извършване на всички педпътни медицински прегледи и проверки за алкохол на 

шофьорите на фирмата срещу заплащане”. 

 

 Кандидатът да има на територията на гр. Белово гаражна и сервизна площадка 

/собствена или наета/. 

Кандидата е представил Постановление за възлагане на недвижим имот от 

27.02.2017г. на „Еколес 83” ЕООД за поземлен имот с индификтор 03592.502.4 , 

находящ се в град Белово, бул. „Освобождение” № 80. 

 

 Кандидатът следва да докаже възможността да изпълни изискванията на в 

качеството си на лице по чл.2, ал.1 изпълнението на Раздел 6 от Наредба 33/1999г. 

Кандидата е регистрирано по Търговския закон, което притежава лицеНз за 

извършване на транспортен превоз. От извършена служебна проверка в Търговски 

регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се установи, че 

търговеца е вписан в регистъра с ЕИК 202419967 с представляващ Управителя – 

Валентин Георгиев Атанасов.  Кандидата е представил Заверено копие на Лиценз 

№ 10393 за международен автобусен превоз на пътници за чужда сметка или срещу 

възнаграждение, валиден до 12.05.2026 година. Кандидата е представил и Заверено 

копие № 310393001 за международен автобусен превоз на пътници от 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения; 

Заверено копие № 310393002 за международен автобусен превоз на пътници от 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения; 

Заверено копие № 310393003 за международен автобусен превоз на пътници от 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения; 

Заверено копие № 310393004 за международен автобусен превоз на пътници от 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения; 

Заверено копие № 310393005 за международен автобусен превоз на пътници от 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения; 

Заверено копие № 310393006 за международен автобусен превоз на пътници от 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения; 

Заверено копие на Лиценз № 10393 за международен автобусен превоз на пътници 

за чужда сметка или срещу възнаграждение. 

 

Технически изисквания към автобусите: 

 Кандидатът следва да притежава собствени, наети или на лизинг и / или да 

използва при съвместна дейност минимум 5 / пет/ броя автобуси / микробуси/ с 

минимален брой седящи места 15 /петнадесет/. 

Кандидата е представил заверено копие на Свидетелства за регистрация на МПС – 

8 /осем/ броя от които е видно, че 6 /шест/ броя са собствени МПС и 2 /два/ броя са 

наети. 

 

 Кандидатът следва да притежава минимум 1 / един/ брой резервен автобус / бус/. 

Кандидата е представил заверено копие на Свидетелства за регистрация на МПС – 

8 /осем/ броя от които е видно, че 6 /шест/ броя са собствени МПС и 2 /два/ броя са 

наети. 

 

 Превозните средства да отговарят на нормативите за относителния дял на 

курсовете, изпълнявани с автобусен превоз за трудноподвижни лица. 
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Кандидата е представил заверено копие на Декларация за съответствие от 

производител или негов упълномощен представител за Рампа за инвалидни 

колички на български и английски език: 

 

   Изисквания за качество: 

 Кандидатът да спазва стриктно утвърдените маршрутни разписания. 

Кандидата е представил Техническо предложение – Образец № 2 и Концепция за 

изпълнение на поръчката с които декларира спазването на утвърдените маршрутни 

разписания. 

 

 Превозните средства да отговарят на изискванията за техническа изправност. 

Кандидата е представил заверено копие на протокол за периодична проверка – 8 

/осем/ броя и заверено копие на Удостоверение за техническа изправност на ППС 

за обществен превоз– 8 /осем/ броя. 

 

 Кандидатът да  притежава  1 / един/ брой резервен автобус / бус/. 

Кандидата е представил заверено копие на Свидетелства за регистрация на МПС – 

8 /осем/ броя от които е видно, че 6 /шест/ броя са собствени МПС и 2 /два/ броя са 

наети. 

 

Критерии на които трябва да отговарят автобусите на участниците   : 

Екологичност на превозните средства / EVRO/ : Участниците в  настоящата процедура 

трябва да притежават автобуси и/или бусове които отговарят на  минимално ниво на 

екологичност .  

Кандидата е представил заверено копие на свидетелства за регистрация на МПС – 8 /осем/ 

броя за 8 /осем/ броя МПС. Пет броя МПС притежават стандарт ЕVRO 5 и един притежава 

EVRO 68. 

 

Комисията установи, че участникът отговаря на критериите за подбор. Комисията 

единодушно реши на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП да разгледа техническото 

предложение на участника. 

Комисията извърши разглеждане на техническото предложение на следващо 

заседание на 04.01.2019г. за разглеждане на техническото предложение.  

Техническото предложение на кандидата съдържа декларативна част, съгласно 

Приложение № 2, Концепция за изпълнение на поръчката и План – график за изпълнени 

на поръчката.  

Показателят Концепция за изпълнение на поръчката / Организация за изпълнение 

на поръчката - представлява оценка на предложението на участника за изпълнение на 

поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата 

спецификация, методите и подходите за постигане на заложените цели и очакваните 

резултати. Конкретният брой точки се определя за всяка оферта.  

Предложената от участника „Еколес – 83” ЕООД организация на изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно: Офертата на участника съдържа 

предложенията му за изпълнение на дейностите и поддейностите, подхода и 
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методологията, организацията на  работата на изпълнителя, разпределението на  

отговорностите, дейностите и рисковете , начините за осъществяване на комуникацията, 

координация и съгласуване на дейностите им и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото предоставянето на услуга.  Участникът е описал мерките, 

които ще предприемат за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на 

идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел редуциране на 

негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на 

очакваните резултати. Представен е  график за изпълнение на поръчката. Посочени са 

годината на производство на автобусите / бусовете/ и минималното ниво на екологичност, 

което притежават; обслужващата инфраструктура. 

Комисията, като установи горе изложеното присъжда – 40 точки на кандидата „Еколес -

83” ЕООД, град Белово. 

Таблица на извършена оценка на Концепция за изпълнени на поръчката: 

 

Показателят Концепция за изпълнение на 

поръчката / Организация за изпълнение на 

поръчката (А) 

Максимален 

брой точки – 100 

Оценка на 

Комисията 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява изпълнението 

на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно: -   

Офертата на участника съдържа предложенията му за 

изпълнение на дейностите и поддейностите, подхода и 

методологията, организацията на  работата на 

изпълнителя, разпределението на  отговорностите, 

дейностите и рисковете , начините за осъществяване 

на комуникацията , координация и съгласуване на 

дейностите им и други организационни аспекти, които 

са необходими за качественото предоставянето на 

услуга.  Участникът е описал мерките, които ще 

предприемат за недопускане/предотвратяване и 

преодоляване настъпването на идентифицираните от 

Възложителя рискове и допускания с цел редуциране 

на негативното им въздействие върху успешното 

изпълнение на поръчката и постигане на очакваните 

резултати. Представен е  график за изпълнение на 

поръчката. Посочени са годината на производство на 

автобусите / бусовете/ и минималното ниво на 

екологичност, което притежават; обслужващата 

инфраструктура; 

40 точки 40 точки 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява изпълнението 

на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно: - 

Офертата на участника   съдържа предложенията му 

за изпълнение на дейностите и поддейностите, 

подхода и методологията, организацията на  

60 точки  
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работата,разпределението на  отговорностите , 

дейностите  и рисковете  , начините за осъществяване 

на комуникацията, координация и съгласуване на 

дейностите им и други организационни аспекти, които 

са необходими за качественото    предоставянето на 

услуга.Участникът е описал дейностите и 

поддейностите, които ще изпълни, предложил e 

организация на работата на ключовия екип и е описал, 

посочил е как се разпределят отговорностите и 

дейностите между тях, начини за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото 

изпълнение на възложената услуга. - Участникът е 

описал мерките, които ще предприемат за 

недопускане/предотвратяване и преодоляване 

настъпването на идентифицираните от Възложителя 

рискове и допускания с цел редуциране на 

негативното им въздействие върху успешното 

изпълнение на поръчката и постигане на очакваните 

резултати.  

Техническото предложение надгражда минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация при условие, че са налични три от 

следните обстоятелства:  

1. Участникът представя подход за изпълнение на 

дейностите по предмета на поръчката и методология 

за изпълнение на поръчката за всяка дейност от нея.   

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите 

ресурси за нейното изпълнение (информация, 

документи, срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и 

организация на работата на екипа от експерти, с които 

да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.  

4. Представен е График  съдържащ описание на  

дейности предмет на услугата .   

5. Посочени са годината на производство на 

автобусите / бусовете/ и минималното ниво на 

екологичност, което притежават. 

6. Обслужващата инфраструктура и сервиз на 

територията на град Белово, която отговаря на 

изискванията на  действащото законодателство към 

момента на участие в процедурата. 

 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява изпълнението 

80 точки  
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на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно: - 

Офертата на участника   съдържа предложенията му 

за изпълнение на дейностите и поддейностите, 

подхода и методологията, организацията на  

работата,разпределението на  отговорностите , 

дейностите  и рисковете  , начините за осъществяване 

на комуникацията, координация и съгласуване на 

дейностите им и други организационни аспекти, които 

са необходими за качественото    предоставянето на 

услуга .Участникът е описал дейностите и 

поддейностите, които ще изпълни, предложил e 

организация на работата на ключовия екип и е описал, 

посочил е как се разпределят отговорностите и 

дейностите между тях, начини за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото 

изпълнение на възложената услуга. - Участникът е 

описал мерките, които ще предприемат за 

недопускане/предотвратяване и преодоляване 

настъпването на идентифицираните от Възложителя 

рискове и допускания с цел редуциране на 

негативното им въздействие върху успешното 

изпълнение на поръчката и постигане на очакваните 

резултати.  

Техническото предложение надгражда минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация при условие, че са налични четири от 

следните обстоятелства:  

1. Участникът представя подход за изпълнение на 

дейностите по предмета на поръчката и методология 

за изпълнение на поръчката.    

 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите 

ресурси за нейното изпълнение (информация, 

документи, срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) ;  

4. Предложени са мерки за вътрешен контрол и 

организация на работата на екипа от експерти, с които 

да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.  

5. Представен е   График съдържащ описание на 

конкретните дейности предмет на услугата .   

6. Посочени са годината на производство на 

автобусите / бусовете/ и минималното ниво на 

екологичност, което притежават. 

7. Обслужващата инфраструктура и сервиз на 

територията на град Белово, която отговаря на 

изискванията на  действащото законодателство към 
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момента на участие в процедурата. 

  

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява изпълнението 

на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно: -   - 

Офертата на участника   съдържа предложенията му 

за изпълнение на дейностите и поддейностите, 

подхода и методологията, организацията на  

работата,разпределението на  отговорностите , 

дейностите  и рисковете  , начините за осъществяване 

на комуникацията, координация и съгласуване на 

дейностите им и други организационни аспекти, които 

са необходими за качественото    предоставянето на 

услуга. Участникът е описал дейностите и 

поддейностите, които ще изпълни, предложил e 

организация на работата на ключовия екип и е описал, 

посочил е как се разпределят отговорностите и 

дейностите между тях, начини за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото 

изпълнение на възложената услуга. - Участникът е 

описал мерките, които ще предприемат за 

недопускане/предотвратяване и преодоляване 

настъпването на идентифицираните от Възложителя 

рискове и допускания с цел редуциране на 

негативното им въздействие върху успешното 

изпълнение на поръчката и постигане на очакваните 

резултати.  

Техническото предложение надгражда минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация при условие, че са налични четири от 

следните обстоятелства:  

1. Участникът представя подход за изпълнение на 

дейностите по предмета на поръчката и методология 

за изпълнение на поръчката за всяка дейност от нея.  

2. За дейността предмет на услугата са мерки за 

подобряване на услугата от страна на зипълнителя, 

социални мерки; 

3. За дейността предмет на услугата са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(информация, документи, срещи с Възложителя, 

срещи със заинтересовани страни и др.)  ; 

4. Предложени са мерки за вътрешен контрол и 

организация на работата на частният партьор , с които 

да се гарантира качествено изпълнение на поръчката , 

както и социални облекчения за извършването на 

100 точки  
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услугата..  

5. Представен е График съдържащ  транспортни схеми 

и маршрути. 

6. Посочени са годината на производство на 

автобусите / бусовете/ и минималното ниво на 

екологичност, което притежават. 

7. Обслужващата инфраструктура и сервиз към нея на 

територията на град Белово, която отговаря на 

изискванията на  действащото законодателство към 

момента на участие в процедурата 

8. Иновативни подходи и предложения, екологични 

услуги и възможности, съобразено в новите 

тенденции в този сектор. 

9.Социални облекчения /  предложенията за социални 

облекчения. 

 

 

 

Комисията единодушно реши на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП , че на 

14.01.2018 г. в 10:00 часа в заседателната зала на община Белово, находяща се в гр. 

Белово, ул.”Орфей” № 4, ет. 3 – заседателна зала на Общински съвет Белово ще 

отвори ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията следва да изготви съобщение по смисъла на чл. 

57, ал. 3 от ППЗОП за датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да 

присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.  

Комисията приключи своята работа и изготви настоящия протокол на 

04.01.2019 г. в 18:00 часа. 

 

 

Председател:  

Ненка Тодорова – …………/п/………………………………….. 

Членове:   

1. Цветелина Митева – …………/п/……………………………….  

 

2. Цветозара  Блажева – ………/п/………………………………… 

 

 

3. Мария Митова – ………………/п/……………………………… 

 

4. Спасимира Илиева – …………/п/……………………………….. 

 

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД   


