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инж. Любомир Илиев / ' * — инж. Любомир Илиев 
Управител на „ БДЖ - Товарни превози" ЕООД Управител на „ БДЖ - Товарни превози" ЕООД 

П Р О Т О К О Л № 1 
на основание чл. 88, ал. 4 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП, Обн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2004 г., отм., бр. 13 от 16.02.2016 г,, в сила от 15.04.2016 г.) 

от дейността на комисията назначена със Заповед № 202/16.05.2016 г. на Управителя на 
„БДЖ - Товарни превози" ЕООД, за получаване и разглеждане на постъпилите заявления, и 
извършване на подбор на кандидатите по открита обществена поръчка на основание чл.103, ал. 1 
от ЗОП, процедура на договаряне с обявление, с предмет: „Извършване на подемен ремонт на 
електрически локомотив 43545, собственост на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД, във връзка с 
изпълнение на Ремонтната програма за 2015-2016 г.", открита с Решение №13/12.04.2016г. на 
Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД и Обявление от дата 12.04.2016г., с УНП: 
01558-2016-0011 вРОП наАОП. 

Състав на комисията, съгласно Заповед № 202/16,05.2016г. на Управителя на 
„БДЖ-Товарни превози" ЕООД, както следва: 

- основни: 
1. Председател: ' - експерт в отдел „Обществени поръчки и проекти" при „БДЖ -
Товарни превози" ЕООД; 
Членове? 
2. - старши юрисконсулт в отдел „Правен" при „БДЖ-Товарни превози" 
ЕООд, 
3. " . - ръководител на отдел „ Ремонт на локомотиви", дирекция „Ремонт на 
локомотиви и товарни вагони" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 
4. главен експерт в отдел „Ремонт на локомотиви", дирекция „ Ремонт на 
локомотивi ri -«ч.гтпни вагони" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 
5. главен експерт експлоатация, отдел „Експлоатация на локомотиви", 
дирекция „Експлоатация" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

-резервни: 
1. Резервен председател: — старши експерт в отдел „Обществени поръчки и 
проекти" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 
Резервни членове: 
2. ' - старши юрисконсулт в отдел „Правен" при „БДЖ-Товарни превози" 
ЕООД; 
3. So ; > С е ; : : ~ директор на дирекция „Ремонт на локомотиви и товарни вагони" при 
„БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 
4 главен експерт в отдел „Ремонт на локомотиви", дирекция „ Ремонт на 
локомотиви и товарни вагони" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 
5. v - главен експерт експлоатация, отдел „Експлоатация на 
локомотиви", дирекция „ъксплоатация" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

На дата 16.05.2016г., в 11:00 часа, в съответствие с предвидените в обявлението за 
обществената поръчка условия за отваряне на заявленията, назначената от възложителя комисия се 
събра на първо свое заседание. В състава на помощния орган на възложителя, на мястото на 
основния член инж ' главен експерт в отдел „Ремонт на локомотиви", дирекция „ 
Ремонт на локомотиви и товарни вагони" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД, отсъстващ поради 
разрешен отпуск от работодателя по реда на чл.155 и чл.156 от Кодекса на труда, присъства 



резервния член инж. - главен експерт в отдел „Ремонт на локомотиви", дирекция 
„, Ремонт на локомотиви и товарни вагони" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. 

Председателят на комисията получи списъка с кандидатите и представените заявления по 
чл.68, ал.1 от ЗОП, видно от който в определения от възложителя краен срок за получаване на 
заявления, а именно: до 16:00 часа на 12.05.2016г., не са получени заявления за участие в 
горепосочената обществена поръчка. 

На публичната част на заседанието на комисията по отваряне на постъпилите заявления на 
кандидатите в обществената поръчка не присъстваха: кандидати или техни упълномощени 
представители, представители на средствата за масово осведомяване или други лица при спазване 
на установения режим за достъп до сградата на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД. Горепосочените 
обстоятелства се удостоверяват от приложения към настоящия протокол, списък на участниците 
по чл.68, ал.З от ЗОП. 

С оглед на гореизложеното, комисията предлага на Възложителя: 
1. Първо предложение: На основание чл.27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП да удължи обявените 

срокове в процедурата, тъй като в първоначално определения срок няма постъпили заявления, като 
се извърши еднократно изменение в обявлението и документацията на обществената поръчка. 

2. Второ предложение: На основание чл. 39, ал.1, т.1 от ЗОП да бъде прекратена процедура 
на договаряне с обявление по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 
подемен ремонт на електрически локомотив 43545, собственост на „БДЖ - Товарни превози" 
ЕООД, във връзка с изпълнение на Ремонтната програма за 2015-2016 г.", открита с Решение 
№13/12.04.2016г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД и Обявление от дата 
12.04.2016г., с УНП: 01558-2016-0011 в РОП на АОП, тъй като не е подадено нито едно заявление 
за участие. 

Настоящият протокол, съставен на основание чл. 86, ал. 4 от ЗОП се изготви на 16.05.2016 г., 
в 11:30 часа в един екземпляр, състои се от 2 (две) страници и се подписа единодушно от всички 
членове на комисията, като заедно с цялата документация, събрана в хода на процедурата, се 
предава на Възложителя за издаване на решение по чл. 88, ал. 11 от ЗОП. 

На основание чл.Зба от ЗОП Възложителят има право на контрол върху работата на 
комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения. 

Считано от датата на приемане на настоящия протокол от Възложителя, комисията 
приключва работата, за която е назначена със Заповед № 202/16.05.2016 г. на Управителя на "БДЖ-
Товарни превози" ЕООД, като на основание чл. 88, ал. 11 от ЗОП в срок от 5 /пет/ работни дни от 
датата на приемане на протокола от Възложителя, същият следва да утвърди настоящия протокол 
по едно от двете предложения на комисията и в същия срок да издаде решение. 

Приложение: Списък на участниците по чл.68, ал.З от ЗОП. 

Комисия: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.. 

ЧЛЕНОВЕ: { " 

Предал: ; Приел: 

/Председател на Комисията/ /Управител на /сревози'5 ЕООД/ 

Дата: „ЛЙ.-..03. Лр./АСь....... Дата: 
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