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П Р О Т О К О Л  № 1 

                 от дейността на комисията назначена със Заповед № 692/07.11.2017г. на 

Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, на основание чл.103, ал.1 от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/ и чл. 97, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки /ППЗОП/, по повод обявена обществена поръчка на основание 

чл.187, ал.1 от ЗОП- събиране на оферти с обява на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, с 

предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически характеристики и 

документация за провеждане на обществена поръчка за закупуване на 41 броя нови 

мотрисни влака за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”, публикувана на 

профила на купувача, с рег. №03-10-157/27.10.2017 г. и Информация за публикуваната 

обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с рег. № 03-10-157/27.10.2017 г., с                          

ID № 9069725 в раздела на „Информации за обяви” от  Портала за обществените поръчки 

/ПОП/ към Агенцията за обществени поръчки /АОП/, и в изпълнение на Решение по т. 3 от 

Препис от Протокол № 225/05.10.2017 г. на СД на „Холдинг БДЖ” ЕАД по одобрен    

Доклад с peг. № 01-00-371/13.09.2017г. от Управителя на „БДЖ- Пътнически превози" 

ЕООД. 

Състав на комисията съгласно Заповед № 692/07.11.2017г.  на Управителя на 

„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, както следва: 

- Основни: 

  Председател: 1. Ивана Велева- ръководител сектор „Подготовка, провеждане и 

възлагане на обществени поръчки” в отдел „Обществени поръчки” на „БДЖ – Пътнически 

превози” ЕООД, 

Членове:  

2. Методи Янев- директор на дирекция „Оперативна дейност” на „БДЖ – 

Пътнически превози” ЕООД; 

3. инж. Бойко Стоилов- директор на дирекция „Подвижен железопътен състав” 

на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД; 

4. Елеонора Сапаревска- юрисконсулт в отдел „Правен” на „БДЖ-Пътнически 

превози” ЕООД; 

5. Христема Василева- ръководител сектор „ПАДЗОУ” в дирекция „Финанси” на 

„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД; 

 

- Резервни: 

Резервен председател: 1. Вера Захова- старши експерт „ППВОП” в сектор 

„ППВОП”, отдел „Обществени поръчки” на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД; 

Резервни членове:  

2. Ивайло Георгиев- ръководител отдел „ОП и АГДВ” в дирекция „Оперативна 

дейност” на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД; 

3. инж. Венцислав Славков- ръководител отдел „Ремонт на ТПС” в дирекция 

„ПЖПС” на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД; 

4. Борислав Живков- старши юрисконсулт в отдел „Правен на „БДЖ-

Пътнически превози” ЕООД; 

5. Лиляна Йорданова- старши експерт в сектор „ПАДЗОУ” в дирекция 

„Финанси” на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД; 

На дата 08.11.2017 г. в 13:30 часа, в съответствие с предвидените в Обявата на 

обществената поръчка и Информацията за публикуваната обява на стойност по чл. 20,                

ал. 3, т. 2 от ЗОП, условия за отваряне на офертите, назначената от възложителя комисия се 

събра на първо свое заседание. На мястото на основните членове г-н Методи Янев- 

директор на дирекция „Оперативна дейност” на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и 

инж. Бойко Стоилов- директор на дирекция „Подвижен железопътен състав” на „БДЖ – 

Пътнически превози” ЕООД, отсъстващи поради служебни ангажименти, присъстваха 

резервите членове съответно: г-н Ивайло Георгиев- ръководител отдел „ОП и АГДВ” в 

дирекция „Оперативна дейност” на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и                                     
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инж. Венцислав Славков- ръководител отдел „Ремонт на ТПС” в дирекция „ПЖПС” на 

„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД. 

 На основание чл.97, ал.3 от ППЗОП комисията започна своята работа по разглеждане 

на постъпилите оферти в открито заседание, след като в съответствие с изискването на                 

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят представи на членовете на комисията приемо-

предавателен протокол от дата 08.11.2017 г., подписан между него и представител на 

деловодството на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД. Комисията констатира, че в 

определеният срок за получаване на оферти (до 16:45 часа на 06.11.2017 г.), визиран в 

обявата на настоящата обществена поръчка, са получени следните оферти: 

№ по ред на 

получаване в 

деловодството 

на 

Възложителя 

вх. №, дата и час на получаване на 

офертата 

Наименование на участника 

 

1. 

Оферта с рег. №88/06.11.2017г., 

получена в 10:10 часа 

Адвокатско дружество 

„Басаров и Гонов” 

 

 

2. 

Оферта с рег. № 89/06.11.2017г., 

получена в 15:18 часа 

Адвокатско съдружие                 

„Ърнст и Янг” 

 

 

3. 

Оферта с рег. № 90/06.11.2017г., 

получена в 16:28 часа 

Адвокат Станислав Милчев 

Касъров. 

  

  На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП председателят и членовете на комисията 

подписаха декларации за липса на обстоятелства по чл.103, ал.2 от ЗОП, които са 

неразделна част от настоящия протокол. 

 На публичната част на заседанието на комисията по отваряне на офертите на 

участниците в обществената поръчка присъства представител на участника Адвокатско 

съдружие „Ърнст и Янг”, в лицето на г-жа Ирен Валентинова Кирязова, съгласно 

Пълномощно от дата 08.11.2017г. (в оригинал) и представено копие на Справка за актуално 

състояние на Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг”, издадено от Адвокатски съвет- София 

от дата 06.10.2017 г., неразделна част от настоящия протокол. Посоченото обстоятелство се 

удостоверява от приложения към настоящия Списък на участниците, съставен на основание 

чл.54, ал.2 от ППЗОП, в който г-жа Кирязова се вписа собственоръчно. 

Председателят на комисията запозна членовете й с произтичащите от императивните 

разпоредби на ЗОП и ППЗОП, и с предоставените им от възложителя правомощия, с оглед 

на което поредността на действията и проверките, които комисията извърши е следната: 

Действия и проверки по отношение на всяка една от получените оферти: 

1. Комисията провери за целостта и вида на представените оферти в съответствие с 

изискванията на Възложителя, съгласно обявата на обществената поръчка. Председателят 

на комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание. Комисията извърши проверка за съответствие на 

приложения към всяка от офертите опис и наличните в офертата на участниците документи. 

На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП председателят обяви и ценовите предложения на 

участниците. 

2. Председателят на комисията предложи на представителя на участника Адвокатско 

съдружие „Ърнст и Янг” да подпише техническото предложение и ценовото предложение 

на другите участници, но г-жа Кирязова не се възползва от предоставената възможност. 

След извършване на горепосочените действия публичната част от заседанието на 

комисията приключи в 14:00 часа, като с оглед служебните ангажименти на членовете на 

комисията председателят насрочи следващо заседание на дата 27.11.2016 г., в 10:00 часа. 

Комисията продължи своето заседание при закрити врата в насрочените от 

председателя ден и час, с разглеждане на  документите от офертите на участниците за 

съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 



3 

 

поставени от Възложителя в обявата на обществената поръчка. В резултат на 

извършените проверки, комисията констатира следното: 

а/ На първо място по отношение на участник № 1 от Адвокатско дружество 

„Басаров и Гонов”, с  оферта с рег. № 88/06.11.2017г., получена в 10:10 часа както 

следва: 

 
ОФЕРТА № 1 ОТ УЧАСТНИК: АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „БАСАРОВ И ГОНОВ”,                                

С РЕГ. № 88/06.11.2017Г., В 10:10 ЧАСА 

 

ВИД НА ПРЕДСТАВЕНАТА 

ОФЕРТА. ИЗИСКВАНИЯ НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА СЪДЪРЖА-

НИЕТО НА ОФЕРТАТА НА 

УЧАСТНИЦИТЕ. 

ДА/ 
коментар 

НЕ/ 
коментар 

Офертата е представена в запечатана, 

непрозрачна опаковка, която е с 

ненарушена цялост и е коректно 

надписана. Видът на офертата отговаря 

на изискванията на Възложителя. 

 
ДА 

 

НАЛИЧИЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ 
ДОКУМЕНТИ: 

документите са представени от 

участника в оригинал, а представените 

документи с издател компетентен орган 

или трето лице са представени в 

оригинал или заверено от участника 

копие, с подпис на лицето 

представляващо участника или на 

пълномощника и е положен мокър 

печат. 
 

ДА, 
 

документите са представени от 

участника в оригинал, а 

представените документи с издател 

компетентен орган или трето лице са 

представени в оригинал или заверено 

от участника копие, с подпис на 

лицето представляващо участника 

 

При участник обединение- копие на 

договора за обединение, а когато в 

договора не е посочено лицето, което 

представлява участниците в 

обединението - и документ, подписан от 

лицата в обединението, в който се 

посочва представляващият; 

При участник обединение, което не е 

юридическо лице - копие от документ, 

от който да е видно правното основание 

за създаване на обединението, съгласно 

чл. 37, ал. 4 от ППЗОП; 
 

 
НЕПРИЛОЖИМО 

 

Нотариално заверено пълномощно на 

лицето, подписващо документите в 

офертата (оригинал) – представя се, 

когато офертата не е подписана от 

управляващия и представляващ 

участника съгласно актуалната му 

регистрация, а от упълномощен негов 

представител. Пълномощното следва да 

съдържа всички данни на лицата 

(упълномощен и упълномощител), 

както и изявление, че упълномощеното 

лице има право да подпише офертата и 

да представлява участника в 

обществената поръчка. 

 
НЕПРИЛОЖИМО 
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Опис на представените документи- 

Образец №1 

ДА, 
в оригинал 

 

 

 
Информационен лист – Образец №2 

ДА, 
в оригинал.                                            

Участникът е посочил като лице за 

контакт – Паскал Гонов- управляващ 

съдружник. 

 

Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 

от ЗОП – Образец №3 
ДА, 

участникът е представил 
декларация в оригинал 

от представляващия участника 

Паскал Гонов- управляващ 

съдружник. 

НЕ, 
Съгласно чл.54, ал. 2 от 

ЗОП, във връзка с чл.40 от 

ППЗОП и приложеното от 

участника в офертата му 

Удостоверение №85/2010 г. 

от НИСФИ „Делфи”  от 

дата 02.11.2017 г. за 

актуално състояние на 

Адвокатско дружество 

„Басаров и Гонов”, в което е 

посочено, че дружеството 

се представлява заедно и 

поотделно от  Паскал Гонов  

и Митко Басаров, 

участникът следва да 

представи декларация, 

подписана и от другия 

представляващ съдружник 

Митко Емов Басаров. 
Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от 

ЗОП – Образец №4 
ДА, 

участникът е представил 
декларация в оригинал 

от представляващия участника 

Паскал Гонов- управляващ 

съдружник, 
Забележка: в т. 1 от 

Декларацията участникът не е 

отбелязал кое от двете 

алтернативни обстоятелства е 

валидно за него, т.е:                                                                  

по буква „а” или по буква „б”,  а 

именно няма/има задължения за 

данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс 

и лихвите по тях, към държавата 

или към общината по седалището 

на възложителя и на участника, 

или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен 

орган, съгласно 

законодателството на 

държавата, в която участникът е 

установен. 

НЕ, 
участникът следва да 

представи декларация, 

подписана  от Паскал 

Гонов- управляващ 

съдружник, като в т.1от 

Декларацията отбележи 

кое от двете алтернативни 

възможности е валидно за 

него. 
 

 

 

Списък на услугите, които са 

идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка –                       

Образец № 5. 
Участникът следва да е изпълнил през 

ДА, 
Участникът е представил Списък на 

услугите по Образец № 5 към 

обявата. 
 

НЕ, 
1. Участникът следва да 

представи Списък на 

услугите които са 

идентични или сходни с 
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последните 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертата, 

услуги с предмет и обем еднакъв или 

сходен с предмета и обема на 

поръчката, в това число минимум 1 

/една/ услуга, свързана с 

консултантски дейности по изготвяне 

на проект на документация за 

възлагане на обществена поръчка. 

Възложителят ще приема за валидни 

услуги, еднакви или сходни с предмета 

на поръчката, изпълнени от участника, 

независимо от това дали същите са 

възложени от един или повече 

възложители в един или повече 

договори. 
Под сходен предмет на поръчката 

Възложителят ще приема:                       
услуга, свързана с изготвяне на проект 

на документация за възлагане на 

обществена поръчка в областта на 

железопътния транспорт и подвижния 

(мотрисен) състав. 
Под сходен обем на поръчката 

Възложителят ще приема:                     
услуга, свързана с изготвянето на 

проект на документация за възлагане 

на обществена поръчка с прогнозна 

стойност над 100  (сто) милиона лева в 

областта на железопътния транспорт 

и подвижния мотрисен състав. 

Забележки: 
В Списъка по Образец № 5 

участникът е декларирал, че е 

изпълнил 3 /три/ услуги със 

сходен предмет и обем, но не е 

посочил следното: 
1. В частта Предмет на изпълнената 

услуга от Списъка по Образец № 

5, участникът не е конкретизирал 

предмета на изпълнената услуга, а 

е записал следното: „Подготовка 

на становища и документация 

(вкл. такива по ЗОП и ППЗОП). 
2. В частта Прогнозна стойност на 

изготвената обществена поръчка 

от Списъка по Образец № 5, 

участникът не е посочил никакви 

конкретни стойности, а е записал, 

че „няма данни”. 
3. В Списъка по Образец № 5, 

участникът е декларирал, че 

прилага следните доказателства за 

изпълнени услуги, декларирани в 

Списъка, а именно:                                       

- Договор между Община Долни 

Чифлик и АД „Басаров и Гонов”; 
- Договор между Община 

Провадия и АД „Басаров и 

Гонов”; 
  - Договор между Община Каварна 

и АД „Басаров и Гонов”, но 

Комисията установи, че същите 

не са налични в офертата на 

участника. 

предмета на обществената 

поръчка- по Образец № 5 

към обявата, като посочи 

изрично  Предмет и 

Стойност на декларираните 

в Списъка услуги.                                        

2. Участникът следва да 

приложи и минимум едно 

от декларираните в 

Списъка доказателства за 

изпълнена услуга с 

идентичен/сходен предмет 

и обем, с тези на 

настоящата обществената 

поръчка. 
На основание чл. 54, ал. 9 

от ППЗОП, участникът има 

право да представи Списък 

по образец № 5 с променена 

и/или допълнена 

информация. Допълнително 

представената информация 

може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са 

настъпили след крайния 

срок за получаване на 

оферти. 

Техническо предложение –                       

Образец № 6 
 

ДА, 
участникът е представил 

Техническо предложение. 
 

 
Декларация за приемане клаузите на 

договора – Образец № 6.1 

 
ДА, 

участникът е представил 

декларацията в оригинал 
 

 

 
Декларация за срока на валидност на 

офертите – Образец № 6.2 

 
ДА, 

участникът е представил 
съответната декларация в оригинал. 

 

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 -                 

Образец № 6.3. 

ДА, 
участникът е представил 

съответната декларация в оригинал 
 

 
Ценово предложение –                            

Образец № 7 

 
ДА, 

участникът е представил 
Ценово предложение, както следва: 

 

 



6 

 

    ОБЩА ЦЕНА за изпълнение 

на предмета на настоящата 

обществена поръчка е 68000 лв. 

/шестдесет и осем хиляди лева/  

без ДДС,                                      
съответно 81000 лв.                    

/осемдесет и една хиляди лева/      

с включен ДДС, която включва 

пълния обем дейности по 

предмета на обществената 

поръчка. 

 

Декларация по Закона за 

икономическите и финансови 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици -

Образец №8 

ДА, 
участникът е представил 
декларация в оригинал 

от представляващия участника 

Паскал Гонов- управляващ 

съдружник. 

НЕ, 
Съгласно чл.54, ал. 2 от 

ЗОП, във връзка с чл.40 от 

ППЗОП и приложеното от 

участника в офертата му 

Удостоверение №85/2010 г. 

от НИСФИ „Делфи”  от 

дата 02.11.2017 г. за 

актуално състояние на 

Адвокатско дружество 

„Басаров и Гонов”, в което е 

посочено, че дружеството 

се представлява заедно и 

поотделно от  Паскал Гонов  

и Митко Басаров, 

участникът следва да 

представи декларация, 

подписана и от другия 

представляващ съдружник 

Митко Емов Басаров. 

 
Електронен носител /диск с всички 

документи от офертата сканирани 

последователно във файл в PDF 

формат. Изискването на 

Възложителя не е основание за 

отстраняване на участниците на 

основание чл.107, т. 2, буква „а” от 

ЗОП. 

 

 
НЕ, 

участникът не е представил 
oптичен носител, съдържащ 

данни за предоставените от 

него документи, съдържащи 

се в офертата му. 

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ И 

ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ 

В ОФЕРТАТА СА НАЛИЧНИ И 

РЕДОВНИ 

 

 

 
НЕ 

 
При отговор НЕ - липсващи документи и констатирани нередовности:  

Съобразявайки горните констатации на Комисията, участникът Адвокатско дружество „Басаров 

и Гонов” следва да представи: 

1. Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №3, подписана и от другия 

представляващ съдружник Митко Емов Басаров, съгласно чл.54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40 от 

ППЗОП и приложеното от участника в офертата му Удостоверение №85/2010 г. от НИСФИ „Делфи”  от 

дата 02.11.2017 г. за актуално състояние на Адвокатско дружество „Басаров и Гонов”, в което е посочено, 

че дружеството се представлява заедно и поотделно от  Паскал Гонов  и Митко Басаров,  

2. Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Образец №4, подписана от управляващия 

съдружник Паскал Гонов, като в т. 1 от Декларацията участникът отбележи изрично кое от двете 

алтернативни обстоятелства е валидно за него, т.е: по буква „а” или по буква „б”,  а именно няма/има 

задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-
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осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на 

възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.  

3. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка- 

по Образец № 5 към обявата, като посочи изрично Предмет и Стойност на декларираните в Списъка 

услуги. Участникът следва да приложи и минимум едно доказателство за изпълнена услуга от 

декларираните в Списъка на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. Участникът има право да представи Списък по образец № 

5 с променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща 

и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. Документът 

(доказателство) за изпълнена услуга с идентичен/сходен предмет и обем с тези на настоящата обществена 

поръчка, следва да бъде представен в оригинал или копие-заверено с гриф „вярно с оригинала”, подпис 

и мокър печат на участника; 
4. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици /Образец  № 8 към обявата на обществената поръчка/, подписана и от другия 

представляващ съдружник Митко Емов Басаров,  съгласно чл.54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40 от 

ППЗОП и приложеното от участника в офертата му Удостоверение №85/2010 г. от НИСФИ „Делфи”  от 

дата 02.11.2017 г. за актуално състояние на Адвокатско дружество „Басаров и Гонов”, в което е посочено, 

че дружеството се представлява заедно и поотделно от  Паскал Гонов  и Митко Басаров. 
ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИКА МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАНО 

И ОЦЕНЕНО. 

 
НЕ 

 

 

б/ На второ място по отношение на участник  № 2  Адвокатско съдружие „Ърнст и 

Янг”,  с  Оферта с рег. № 89/06.11.2017г., получена в 15:18 часа, резултатите от извършената 

проверка, са както следва: 

 

ОФЕРТА № 2  ОТ УЧАСТНИК АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ „ЪРНСТ И ЯНГ”,                               

С  РЕГ. № 89/06.11.2017Г., ПОЛУЧЕНА В 15:18 ЧАСА 

 

ВИД НА ПРЕДСТАВЕНАТА 

ОФЕРТА. ИЗИСКВАНИЯ НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА СЪДЪРЖА-

НИЕТО НА ОФЕРТАТА НА 

УЧАСТНИЦИТЕ. 

ДА/ 
коментар 

НЕ/ 
коментар 

Офертата е представена в запечатана, 

непрозрачна опаковка, която е с 

ненарушена цялост и е коректно 

надписана. Видът на офертата отговаря 

на изискванията на Възложителя. 

 
ДА 

 

НАЛИЧИЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ 
ДОКУМЕНТИ: 

документите са представени от 

участника в оригинал, а представените 

документи с издател компетентен орган 

или трето лице са представени в 

оригинал или заверено от участника 

копие, с подпис на лицето 

представляващо участника или на 

пълномощника и е положен мокър 

печат. 

ДА, 
 

документите са представени от 

участника в оригинал, а 

представените документи с издател 

компетентен орган или трето лице са 

представени в оригинал или заверено 

от участника копие, с подпис на 

лицето представляващо участника 

 

При участник обединение- копие на 

договора за обединение, а когато в 

договора не е посочено лицето, което 

представлява участниците в 

обединението - и документ, подписан от 

лицата в обединението, в който се 

 
НЕПРИЛОЖИМО 
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посочва представляващият; 

При участник обединение, което не е 

юридическо лице - копие от документ, 

от който да е видно правното основание 

за създаване на обединението, съгласно 

чл. 37, ал. 4 от ППЗОП; 
Нотариално заверено пълномощно на 

лицето, подписващо документите в 

офертата (оригинал) – представя се, 

когато офертата не е подписана от 

управляващия и представляващ 

участника съгласно актуалната му 

регистрация, а от упълномощен негов 

представител. Пълномощното следва да 

съдържа всички данни на лицата 

(упълномощен и упълномощител), 

както и изявление, че упълномощеното 

лице има право да подпише офертата и 

да представлява участника в 

обществената поръчка. 

 
НЕПРИЛОЖИМО 

 

 

 
Опис на представените документи- 

Образец №1 

ДА, 
в оригинал 

 

 

 
Информационен лист – Образец №2 

 
ДА, 

в оригинал.                                            

Участникът е посочил като лице за 

контакт – Милен Райков- 

управляващ съдружник. 

 

Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 

от ЗОП – Образец №3 
ДА, 

участникът е представил 
2 бр. декларации в оригинал 

от представляващия участника 

Милен Райков - управляващ 

съдружник и от Еириникос Платис- 

управляващ съдружник, съгласно 

чл.54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с 

чл.40 от ППЗОП 

 

Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от 

ЗОП – Образец №4 
 

ДА, 
участникът е представил 

2 бр. декларации в оригинал 
от представляващия участника 

Милен Райков - управляващ 

съдружник и от Еириникос Платис- 

управляващ съдружник, съгласно 

чл.54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с 

чл.40 от ППЗОП. 
Забележка: в т. 1 от 

Декларацията участникът не е 

отбелязал кое от двете 

алтернативни обстоятелства е 

валидно за него, т.е:                                                                  

по буква „а” или по буква „б”,  а 

именно няма/има задължения за 

данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

 
НЕ,  

участникът следва да 

представи декларация в 

оригинал, като посочи 

изрично в т. 1 от 

Декларацията кое от 

двете алтернативни 

обстоятелства е валидно 

за него, т.е:                                                                  

по буква „а” или по буква 

„б”,  а именно няма/има 

задължения за данъци и 

задължителни 

осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 

1 от Данъчно-

осигурителния процесуален 

кодекс и лихвите по тях, 

към държавата или към 
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осигурителния процесуален кодекс 

и лихвите по тях, към държавата 

или към общината по седалището 

на възложителя и на участника, 

или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен 

орган, съгласно 

законодателството на 

държавата, в която участникът е 

установен. 

общината по седалището 

на възложителя и на 

участника, или аналогични 

задължения, установени с 

акт на компетентен орган, 

съгласно 

законодателството на 

държавата, в която 

участникът е установен. 

Списък на услугите, които са 

идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка –                       

Образец № 5. 
Участникът следва да е изпълнил през 

последните 3 (три) години, считано 

от датата на подаване на офертата, 

услуги с предмет и обем еднакъв или 

сходен с предмета и обема на 

поръчката, в това число минимум 1 

/една/ услуга, свързана с 

консултантски дейности по 

изготвяне на проект на документация 

за възлагане на обществена поръчка. 

Възложителят ще приема за валидни 

услуги, еднакви или сходни с предмета 

на поръчката, изпълнени от 

участника, независимо от това дали 

същите са възложени от един или 

повече възложители в един или повече 

договори. 
Под сходен предмет на поръчката 

Възложителят ще приема:                       
услуга, свързана с изготвяне на 

проект на документация за възлагане 

на обществена поръчка в областта на 

железопътния транспорт и 

подвижния (мотрисен) състав. 
Под сходен обем на поръчката 

Възложителят ще приема:                     
услуга, свързана с изготвянето на 

проект на документация за възлагане 

на обществена поръчка с прогнозна 

стойност над 100  (сто) милиона лева 

в областта на железопътния 

транспорт и подвижния мотрисен 

състав. 

 
ДА, 

Участникът е представил Списък на 

услугите по Образец № 5 към 

обявата, като е посочил минимум 

една услуга свързана с 

консултантски дейности по 

изготвяне на проект на 

документация за възлагане на 

обществена поръчка, а именно: 
 

- Изготвяне на проект на 
документация за възлагане на 

обществена поръчка чрез 
провеждане на процедура за 
договаряне с предварителна 
покана за участие по реда на 

ЗОП с предмет: 
„Извършване на техническа 

поддръжка за 5 годишен период на 

дизелови мотрисни влакове серия 10 

и електрически мотрисни влакове 

серии 30 и 31, собственост на „БДЖ 

Пътнически превози" ЕООД. 
 

-  Прогнозна стойност на 

изготвената обществена поръчка: 

137001704,46 лева без ДДС. 

 
-Участникът е приложил 

доказателство за извършената 

услуга, посочена в Списъка под 

формата на Препоръка от 

Управителя на „БДЖ-Пътнически 

превози” ЕООД- копие, заверено от 

участника. 
 

 

 

 
Техническо предложение –                       

Образец № 6 

ДА, 
участникът е представил 

Техническо предложение. 
 

 

 
Декларация за приемане клаузите на 

договора – Образец № 6.1 

ДА, 
участникът е представил 

декларацията в оригинал 
 

 

 
Декларация за срока на валидност на 

офертите – Образец № 6.2 

ДА, 
участникът е представил 

съответната декларация в оригинал. 
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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 -                 

Образец № 6.3. 

ДА, 
участникът е представил 

съответната декларация в оригинал 
 

 
Ценово предложение –                            

Образец № 7 

 
ДА, 

участникът е представил 
Ценово предложение, както следва: 

    ОБЩА ЦЕНА за изпълнение 

на предмета на настоящата 

обществена поръчка е 69900,00 

лв. /шестдесет и девет хиляди и 

деветстотин лева/  без ДДС,                                      
съответно 83880,00 лв.                    

/осемдесет и три хиляди 

осемстотин и осемдесет лева/      

с включен ДДС, която включва 

пълния обем дейности по 

предмета на обществената 

поръчка. 

 

 

Декларация по Закона за 

икономическите и финансови 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и  
техните действителни собственици -

Образец №8 

ДА, 
участникът е представил 
декларация в оригинал 

от представляващия участника 

Милен Райков- управляващ 

съдружник, но не е представил 

декларация от Еириникос Платис- 

управляващ съдружник, съгласно 

чл.54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с 

чл.40 от ППЗОП. 

НЕ, 
Съгласно чл.54, ал. 2 от 

ЗОП, във връзка с чл.40 от 

ППЗОП, участникът следва 

да представи декларация, 

подписана и от другия 

представляващ съдружник 

Еириникос Платис. 

 
Електронен носител /диск с всички 

документи от офертата сканирани 

последователно във файл в PDF 

формат. Изискването на 

Възложителя не е основание за 

отстраняване на участниците на 

основание чл.107, т. 2, буква „а” от 

ЗОП. 

 

 
НЕ, 

участникът не е представил 
oптичен носител, съдържащ 

данни за предоставените от 

него документи, съдържащи 

се в офертата му. 

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ И 

ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ 

В ОФЕРТАТА СА НАЛИЧНИ И 

РЕДОВНИ 

 

 

 
НЕ 

 
При отговор НЕ - липсващи документи и констатирани нередовности:  
Съобразявайки горните констатации на Комисията, участникът Адвокатско съдружие „Ърнст и 

Янг” следва да представи: 

1. Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Образец №4, подписана и от двамата управляващи 

съдружници (поотделно) от Милен Райков и Еириникос Платис, като в т. 1 от Декларацията участникът 

отбележи изрично кое от двете алтернативни обстоятелства е валидно за него, т.е:                                                                  

по буква „а” или по буква „б”,  а именно няма/има задължения за данъци и задължителни осигурителни 

вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, 

към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен.  
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2. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици /Образец  № 8 към обявата на обществената поръчка/, подписана и от другия 

представляващ съдружник  Еириникос Платис,  съгласно чл.54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40 от 

ППЗОП и копие на Справка за актуално състояние на Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг”, издадено от 

Адвокатски съвет- София от дата 06.10.2017 г. (представена от представляващия участника на публичното 

заседание на комисията и извършената от нея служебна справка в регистъра към Софийска адвокатска 

колегия).  

3. На основание чл.44, ал. 1 от ППЗОП  участникът следва да представи оригинал или копие-заверено 

с гриф „вярно с оригинала”, подпис и мокър печат на участника на Удостоверение за актуално 

състояние или друг официален документ, удостоверяващ начина на представляване на съдружието, 

валиден към датата на подаване на офертата. 
ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИКА МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАНО 

И ОЦЕНЕНО. 

 
НЕ 

 

 

в/ На трето място по отношение на участник  № 3  Адвокат Станислав Касъров, с  

Оферта с рег. № 90/06.11.2017г., получена в 16:28 часа, резултатите от извършената 

проверка, са както следва: 

 

ОФЕРТА № 3  ОТ УЧАСТНИК АДВОКАТ СТАНИСЛАВ КАСЪРОВ,  

С  РЕГ. № 90/06.11.2017Г., ПОЛУЧЕНА В 16:28 ЧАСА 

 

ВИД НА ПРЕДСТАВЕНАТА 

ОФЕРТА. ИЗИСКВАНИЯ НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА СЪДЪРЖА-

НИЕТО НА ОФЕРТАТА НА 

УЧАСТНИЦИТЕ. 

ДА/ 
коментар 

НЕ/ 
коментар 

Офертата е представена в запечатана, 

непрозрачна опаковка, която е с 

ненарушена цялост и е коректно 

надписана. Видът на офертата отговаря 

на изискванията на Възложителя. 

 
ДА 

 

НАЛИЧИЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ 
ДОКУМЕНТИ: 

документите са представени от 

участника в оригинал, а представените 

документи с издател компетентен орган 

или трето лице са представени в 

оригинал или заверено от участника 

копие, с подпис на лицето 

представляващо участника или на 

пълномощника и е положен мокър 

печат. 
 

 
ДА, 

документите са представени от 

участника в оригинал, а 

представените документи с издател 

компетентен орган или трето лице са 

представени в оригинал или заверено 

от участника копие, с подпис на 

лицето представляващо участника 

 

При участник обединение- копие на 

договора за обединение, а когато в 

договора не е посочено лицето, което 

представлява участниците в 

обединението - и документ, подписан от 

лицата в обединението, в който се 

посочва представляващият; 

При участник обединение, което не е 

юридическо лице - копие от документ, 

от който да е видно правното основание 

за създаване на обединението, съгласно 

чл. 37, ал. 4 от ППЗОП; 
 

 
НЕПРИЛОЖИМО 
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Нотариално заверено пълномощно на 

лицето, подписващо документите в 

офертата (оригинал) – представя се, 

когато офертата не е подписана от 

управляващия и представляващ 

участника съгласно актуалната му 

регистрация, а от упълномощен негов 

представител. Пълномощното следва да 

съдържа всички данни на лицата 

(упълномощен и упълномощител), 

както и изявление, че упълномощеното 

лице има право да подпише офертата и 

да представлява участника в 

обществената поръчка. 

 
НЕПРИЛОЖИМО 

 

 

Опис на представените документи- 

Образец №1 
ДА, 

в оригинал 
 

 

Информационен лист – Образец №2 ДА, 
в оригинал.                                            

Участникът е посочил като лице за 

контакт – адв. Станислав Касъров,     

с личен № 1300041780/18.07.1997г. 

към Адвокатска колегия гр. Бургас. 

Участникът е приложил и заверено 

копие на Адвокатска карта № 

ВАК0434, издадена на 24.01.2011 г. с 

валидност до 2012 г. Комисията 

извърши служебна проверка на 

интернет страницата на Адвокатска 

колегия Бургас и установи, че 

статуса към момента е практикуващ. 

 

 
Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 

от ЗОП – Образец №3 

ДА, 
участникът е представил 

1 бр. декларация в оригинал 
от адв. Станислав Касъров - 

съгласно чл.54, ал. 2 от ЗОП, във 

връзка с чл.40 от ППЗОП, но не е 

декларирал верните за него 

алтернативни обстоятелства, 

съобразно образеца на 

Възложителя. 

НЕ, 
участникът следва да 

представи 
1 бр. декларация в оригинал 
от адв. Станислав Касъров – 

като декларира верните за 

него обстоятелства, 

съобразно образеца на 

Възложителя. 

Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от 

ЗОП – Образец №4 
ДА, 

участникът е представил 
1 бр. декларация в оригинал 
от адв. Станислав Касъров - 

съгласно чл.54, ал. 2 от ЗОП, във 

връзка с чл.40 от ППЗОП. 

 

 

Списък на услугите, които са 

идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка –                       

Образец № 5. 
Участникът следва да е изпълнил през 

последните 3 (три) години, считано 

от датата на подаване на офертата, 

услуги с предмет и обем еднакъв или 

сходен с предмета и обема на 

поръчката, в това число минимум 1 

/една/ услуга, свързана с 

консултантски дейности по 

ДА, 
Участникът е представил Списък на 

услугите по Образец № 5 към 

обявата. 
Забележки: 

В Списъка по Образец № 5 

участникът е декларирал, че е 

изпълнил 1 /една/ услуга със 

сходен предмет и обем, но не е 

посочил следното: 
1. В частта Предмет на 

изпълнената услуга от Списъка по 

НЕ, 
 участникът следва да 

представи Списък на 

услугите, които са 

идентични или сходни с 

предмета на обществената 

поръчка- по Образец № 5 

към обявата, като посочи 

изрично Предмет и 

Стойност на 

декларираната в Списъка 

услуга със 



13 

 

изготвяне на проект на документация 

за възлагане на обществена поръчка. 

Възложителят ще приема за валидни 

услуги, еднакви или сходни с предмета 

на поръчката, изпълнени от 

участника, независимо от това дали 

същите са възложени от един или 

повече възложители в един или повече 

договори. 
Под сходен предмет на поръчката 

Възложителят ще приема:                       
услуга, свързана с изготвяне на 

проект на документация за възлагане 

на обществена поръчка в областта на 

железопътния транспорт и 

подвижния (мотрисен) състав. 
Под сходен обем на поръчката 

Възложителят ще приема:                     
услуга, свързана с изготвянето на 

проект на документация за възлагане 

на обществена поръчка с прогнозна 

стойност над 100  (сто) милиона лева 

в областта на железопътния 

транспорт и подвижния мотрисен 

състав. 

Образец № 5, участникът не е 

конкретизирал предмета на 

изпълнената услуга, а е записал 

следното: „Правни и 

консултантски услуги, 

регламентирани в договор от 

14.07.2017г.”; 
 

2. В частта Прогнозна стойност на 

изготвената обществена поръчка 

от Списъка по Образец № 5, 

участникът не е посочил 

конкретна стойност на 

изпълнената услуга; 
 

3. В Списъка по Образец № 5, 

участникът не  е декларирал и 

съответно в офертата му няма 

приложено доказателство за 
изпълнена услуга с 

идентичен/сходен предмет и обем 

с тези на настоящата обществена 

поръчка. 

идентичен/сходен предмет 

и обем с тези на 

настоящата обществена 

поръчка. Участникът 

следва да приложи и 

минимум едно 

доказателство за 

извършената и декларирана 

в Списъка услуга. На 

основание чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП, участникът има 

право да представи Списък 

по образец № 5 с променена 

и/или допълнена 

информация. Допълнително 

представената информация 

може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са 

настъпили след крайния 

срок за получаване на 

оферти.  

 
Техническо предложение –                       

Образец № 6 

 
ДА, 

участникът е представил 
Техническо предложение  

 

Декларация за приемане клаузите на 

договора – Образец № 6.1 
ДА, 

участникът е представил 

декларацията в оригинал 
 

 

 
Декларация за срока на валидност на 

офертите – Образец № 6.2 

 
ДА, 

участникът е представил 
съответната декларация в оригинал. 

 

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 -                 

Образец № 6.3. 

ДА, 
участникът е представил 

съответната декларация в оригинал 
 

 
Ценово предложение –                            

Образец № 7 

ДА, 
участникът е представил 

Ценово предложение, както следва: 
 

    ОБЩА ЦЕНА за изпълнение 

на предмета на настоящата 

обществена поръчка е 70000,00 

лв. /седемдесет хиляди лева/  без 

ДДС,                                      
съответно 84000,00 лв.                    

/осемдесет и четири хиляди 

лева/ с включен ДДС, която 

включва пълния обем дейности 

по предмета на обществената 

поръчка. 
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Декларация по Закона за 

икономическите и финансови 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици -

Образец №8 

ДА, 
участникът е представил 
декларация в оригинал 

от представляващия участника адв. 

Станислав Касъров.  
Забележка:  в т.1 и т. 2 от 

Декларацията е зачертал и двете 

алтернативни възможности, като не е 

спазил указанията на Възложителя за 

попълване на декларацията. 

НЕ, 
участникът следва да  

представи 
декларация в оригинал 

от представляващия 

участника адв. Станислав 

Касъров,  
като в  т.1 и т. 2 от 

Декларацията декларира 

едно от двете алтернативни 

възможности, валидни за 

него, съобразно указанията 

на Възложителя за 

попълване на декларацията. 
Електронен носител /диск с всички 

документи от офертата сканирани 

последователно във файл в PDF 

формат. Изискването на 

Възложителя не е основание за 

отстраняване на участниците на 

основание чл.107, т. 2, буква „а” от 

ЗОП. 

 

 
НЕ, 

участникът не е представил 
oптичен носител, съдържащ 

данни за предоставените от 

него документи, съдържащи 

се в офертата му. 

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ И 

ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ 

В ОФЕРТАТА СА НАЛИЧНИ И 

РЕДОВНИ 

 

 

 
НЕ 

 
При отговор НЕ - липсващи документи и констатирани нередовности:  
Съобразявайки горните констатации на Комисията, участникът адв. Станислав Касъров следва да 

представи: 

1. Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №3, участникът следва да представи 

1 бр. декларация в оригинал от адв. Станислав Касъров – като декларира верните за него 

обстоятелства, съобразно образеца на Възложителя. 

2 Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка- 

по Образец № 5 към обявата, подписан от участника, като посочи изрично Предмет и Стойност на 

декларираната в Списъка услуга със идентичен/сходен предмет и обем с тези на настоящата 

обществена поръчка. Участникът следва да приложи и минимум едно доказателство за извършената и 

декларирана в Списъка услуга. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има право да представи 

Списък по образец № 5 с променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти. Документът (доказателство) за изпълнена услуга с идентичен/сходен предмет и 

обем с тези на настоящата обществена поръчка, следва да бъде представен в оригинал или копие-

заверено с гриф „вярно с оригинала”, подпис и мокър печат на участника; 

3 Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици /Образец  № 8 към обявата на обществената поръчка/, подписана от участника адв. 

Станислав Касъров, като в  т.1 и т. 2 декларира едно от двете алтернативни възможности, валидни за 

него, съобразно указанията на Възложителя за попълване на Декларацията. 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИКА МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАНО 

И ОЦЕНЕНО. 

 
НЕ 

 

 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл.54, ал. 8 от ППЗОП комисията 

определя срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия 

протокол за представяне на изискуемите документи по отношение на офертите и на 

тримата участника, съобразно указанията в таблиците по-горе от настоящия протокол.  
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 Документите следва да бъдат представени в запечатана непрозрачна опаковка с 

надпис: 

„ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТА №….”, съгласно 

Протокол №1 на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по 

обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически 

характеристики и документация за провеждане на обществена поръчка за закупуване 

на 41 броя нови мотрисни влака за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”, 

публикувана на профила на купувача, с рег. №03-10-157/27.10.2017 г., посочва се 

наименованието на участника, ЕИК, лице за кореспонденция, телефон и по 

възможност факс и електронен адрес.  

Документите са представят в деловодството на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД 

всеки работен ден до изтичане на определения по-горе срок, във времевия интервал от 

08:00 до 16:45 часа, на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов" 3, от участника или упълномощен 

негов представител лично или по пощата с обратна разписка, или чрез куриерска служба. 

Към опаковката с допълнителните документи се прилага опис на документите, който 

следва да бъде подписан и подпечатан от участника. Всяка страница от допълнително 

представените документи се номерира, а представените документи се подписват и 

подпечатват със свеж печат. 

Участник, който не представи документите, визирани в настоящия протокол 

ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка на основание 

чл.107, т. 1 от ЗОП. 

 Настоящият протокол е съставен в един екземпляр на дата 29.11.2017г. в 09.00 часа, 

състои се от 15 /петнадесет/ страници и се подписа единодушно от всички членове на 

комисията. Същият отразява дейността на комисията, извършена на заседания проведени на 

дата 08.11.2017 г. в 13:30 часа и на дата 27.11.2017 г. в 10:00 часа. 

 

Приложения: 

- Приемо-предавателен протокол, съставен на основание чл.48, ал. 6 от ППЗОП- в 

оригинал; 

- Декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП – пет броя в оригинал; 

- Списък на участниците, съставен на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП, ведно с приложени 

към него Пълномощно от дата 08.11.2017г. (в оригинал) от управляващия съдружник 

Милен Райчев Райков, както и копие на Справка за актуално състояние на Адвокатско 

съдружие „Ърнст и Янг”, издадено от Адвокатски съвет- София от дата 06.10.2017 г. 

 

Комисия, в състав: 

1.ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

…………………………. 

Ивана Велева 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

2. ………………………. 3. ………………………… 

Ивайло Георгиев инж. Венцислав Славков 
 

4. ……………………….                                                   5. ………………………. 

Елеонора Сапаревска                                                       Христема Василева 

 

Информацията в настоящия Протокол е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с 

чл. 42, 1л.5 от ЗОП. 

 
Протокол № 1 по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически 

характеристики и документация за провеждане на обществена поръчка за закупуване на 41 броя нови мотрисни 

влака за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” 


