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П Р О Т О К О Л 
           Настоящият Протокол отразява дейността от заседанията на комисията, 

назначена по реда на чл.34 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.68  от 

ЗОП със Заповед № 29/27.01.2016г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен 

да проведе процедурата със Заповед №266/08.12.2015г. на директора на ТП ДЛС Шерба 

да проведе  открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:       
„Извършване на ремонти , текущо  техническо обслужване , техническа 
профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически 
прегледи с части и материали на производителя, доставени от  изпълнителя  за  
служебни  автомобили на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ 

ДП Шумен,  местодомуващи на територията на ТП ДЛС Шерба , а именно: 26 броя 

МПС от които 1 бр. Ауди А4, 1 брой Ауди 80, 2 бр. ВАЗ 21213, 5 бр. ВАЗ 21214, 1 бр. 

ВАЗ 21310 , 4 бр.ЛАДА 2121, 3 бр ЛАДА 4х4, 1бр. Опел Вектра,  1 бр.Чавдар С5, 1 

бр.УАЗ 2206, 1бр.УАЗ 3909, 1 бр.УАЗ 31514, 1 бр. УАЗ 2206, 1бр. УАЗ 374101, 1бр. 

ГАЗ 66, 1 бр.Щаер, 1 бр. Щаер 680 МЗ за 2016 година, съгласно техническа 

спецификация“,  открита с Решение №273/15.12.2015г на зам.директора на ТП ДЛС 

Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед №266/08.12.2015г. на 

директора на ТП ДЛС Шерба, във вр със Заповед №438/30.11.2015г. на директора на 

„СИДП” ДП Шумен“ 

 

 На 27.01.2016г. от 11.00 часа , Комисията заседава в състав: 

Председател:  

инж.Атанас Атанасов, служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7,  на 

длъжност зам.директор  при ТП „ДЛС Шерба” , квалификация инженер лесовъд 

       Секретар: 

Мариана Йоргакиева - служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7, на 

длъжност счетоводител  при ТП „ДЛС Шерба” ,  квалификация- икономист 

        Членове: 

1.Илина Стоянова, служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7, на 

длъжност юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба, квалификация –юрист 

2. Тотю Тотев - служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7,  на 

длъжност автомонтьор  при ТП „ДЛС Шерба”    

3. Павел Стаматов- служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7,  на 

длъжност шофьор  при ТП „ДЛС Шерба“  

 

 ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВО  /ОТКРИТО/ ЗАСЕДАНИЕ 

На заседанието присъстваха и следните лица по чл.68, ал.3 от ЗОП, в чието 

присъствие, комисията започна своята работа: 

На обявената дата, час и място, а именно: 27.01.2016г., 11.00 часа, 

административна сграда на ТП ДЛС Шерба, офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, 

ул.”Дунав ” №8  не е налице присъствие на кандидати заявили участие, съответно техни 

упълномощени представители, включително представители на средствата за масово 

осведомяване и на други лица. 

Комисията изготви списък /Приложение №  1 към Протокола/, удостоверяващ  

присъствие . 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 

изискванията на ЗОП: 

1. Получаване на списъка с участниците и представените оферти, и подписване 

на  декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП от членовете на комисията. 
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2.Проверка на офертите за съответствие с изискванията на ЗОП и предварително 

обявените условия от външна страна. 

3. Отваряне на офертите по реда на постъпването им, и проверка за наличието в 

тях на три отделни запечатани плика. 

4. Подписване  на плик  №3 от най-малко трима членове на комисията и 

предлагане по един представител на присъстващите участници да подпише плик №3 на 

останалите участници. 

5.Отваряне на плик №2, подписване на всички съдържащи се в него документи 

от най-малко трима членове на комисията и предлагане по един представител на 

присъстващите участници да подпише всички съдържащи се в него документи на 

останалите участници. 

6. Отваряне на плик №1 и оповестяване на документите които съдържа. 

7. Закриване на заседанието, и обявяване часа на следващото открито заседание. 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка 1. Получаване на списъка с участниците и представените оферти, и 

подписване на  декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП от членовете на комисията. 

          Съгласно полученият списък и представените оферти, комисията констатира, че 

за участие в процедурата са получени следните оферти: 

          Оферта №1 от Кооперация Аутомотор, ЕИК 000101056 ,  седалище и адрес на 

управление: гр.Варна, бул.Вл.Варненчик, №184, представлявано от Председател Стоян 

Ненков Стоянов,  тел 052 500515, факс 052 500506 , Е-майл automotor_service@abv.bg,  

с вх.№ 164/22.01.2016г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 13.10 часа  

           2. Членовете на комисията подписаха декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП 

/Приложения от 2-1 до 2-5 към Протокола/. 

По точка 2. Проверка на офертите за съответствие с изискванията на ЗОП и 

предварително обявените условия от външна страна. 

Комисията констатира следните обстоятелства с оглед изискванията на ЗОП и 

предварително обявените условия: 

Всички оферти отговарят от външна страна на изискванията на ЗОП и 

предварително обявените условия. 

По точка 3. Отваряне на офертите по реда на постъпването им, и проверка за 

наличието в тях на три отделни запечатани плика. 

Комисията констатира следните обстоятелства с оглед изискванията на ЗОП и 

предварително обявените условия: 

1. Всички оферти съдържат три отделни запечатани плика, съгласно 

изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП. 

По точка 4. Подписване  на плик  №3 от най-малко трима членове на комисията 

и предлагане по един представител на присъстващите участници да подпише плик №3 

на останалите участници. 

          Членовете на комисията инж.Атанас Атанасов, Тотю Тотев и Илина Стоянова, 

подписаха плик №3 от Офертите.  

           По точка 5. Отваряне на плик №2, подписване на всички съдържащи се в него 

документи от най-малко трима членове на комисията и предлагане по един 

представител на присъстващите участници да подпише всички съдържащи се в него 

документи на останалите участници. 

          1.Комисията отвори пликовете с  №2 от офертите, и след като констатира 

представени в тях документи, членовете  инж.Атанас Атанасов, Тотю Тотев и Илина 

Стоянова ги подписаха .  
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По точка 6. Отваряне на плик №1 от офертите, и оповестяване на документите 

които съдържа. 

        1.Комисията отвори пликовете с №1 от Офертите, и след като констатира, че 

съдържанието на тези пликове отговаря на съдържанието на представените в тях 

списъци на представените документи, оповести представените документи. 

 

По точка 7. Закриване на заседанието. 

 

След изчерпване на дневния ред от откритото заседание, същото бе закрито от 

комисията в 11.30 часа на 27.01.2016 г., като бе съобщено, че на закрито заседание 

което ще се проведе в рамките на срока даден от възложителя за завършване на 

работата на комисията, същата ще разгледа офертите, в частта им относно наличието и 

редовността на предоставените документи в пликовете с номер 1. 

Бе съобщено, че дейността от закритото заседание на комисията ще бъде 

отразена в протокол. 

 

ПЪРВО /ЗАКРИТО/ ЗАСЕДАНИЕ 

/ проведено от 11.35 часа на 27.01.2016 г./ 

 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 

изискванията на ЗОП: 

1. Разглеждане на офертите, в частта им относно наличието и редовността на 

предоставените документи в пликовете с номер 1.  

2. Определяне, в случай на констатирани липсващи документи и/или 

констатирани нередовности, вида на документите и срок не по-дълъг от 5 работни дни 

за представянето им, еднакъв за всички участници. 

3. Предложение за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата. 

4. Определяне на дата, час и място за отваряне на пликовете с номер 3, на 

участниците чийто оферти отговарят на изискванията и са допуснати до участие. 

5.Закриване на заседанието. 

 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

 

По точка 1. Разглеждане на офертите, в частта им относно наличието и 

редовността на предоставените документи в пликовете с номер 1- Документи за 

подбор, включително фактическа грешка. 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа и провери 

представените в плик №1 документи за подбор за съответствие с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя.  

Комисията констатира следното:  

 

1.Относно участник Кооперация Аутомотор 

При прегледа на документите в Плик №1 на Кооперация Аутомотор, комисията 

установи , че са представени следните докменти , съгласно изискванията на 

Възложителя , посочени в табличен вид по- долу , а именно: 

№ Съдържание 

Брой 

документи, бр. 

страници, форма 
(оригинал/заверено 

копие) 

Установени 
несъответств

ия 

Плик № 1 „Документи за подбор”   Плик № 1 „Документи за подбор” 
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№ Съдържание 

Брой 
документи, бр. 

страници, форма 
(оригинал/заверено 

копие) 

Установени 

несъответств
ия 

1. Настоящият списък (оригинал, по Образец № 1) Да , 2 стр няма 

2. Представяне на участника (оригинал, по Образец № 2) Да, 2 стр няма 

3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (оригинал, по Образец № 3)     Да , 1 стр няма 

4.  Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 

от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от 

ЗОП (оригинал, по Образец № 4). 

Да, 1 стр няма 

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 3 т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(оригинал, по Образец № 5) (представя се от участник). 

Да, 1 стр няма 

6. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици (оригинал, по Образец № 6) ако е 

относимо! (представя се от участник). 

Неприложимо  

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал, 

по  Образец № 7)(когато участникът ще ползва подизпълнител) 
Неприложимо Участникът 

няма да 
ползва 
подизпълни
тели 

8. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 

представлява участника в процедурата (оригинал) 
(когато участникът не се представлява от лицата, които 

имат право на това, съгласно документите му за регистрация) 

Неприложимо Участникът 

се 

представлява 

от законния 

представител 

9. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в 

обединението (заверено от участника копие)  
(когато участникът е обединение на физически и/или 

юридически лица) 

Неприложимо  

10. Документ за внесена гаранция за участие (при банкова гаранция 

задължително се представя оригинал) 

Да, 1 стр няма 

11.  Доказателства за технически възможности и/или 

квалификация на участника, съгласно Раздел VI  от 

документацията 

  

11.1 Декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП (оригинал по Образец 

№11) 
Да, 2 стр няма 

11.2 Декларация- Списък по чл.51, ал.1, т.4 и т.7 от ЗОП (оригинал 

по образец №12) 
Да, 1 стр няма 

 

12. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП (образец №10) Да, 1 стр няма 

13 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП(Образец  № 9). Да, 1 стр няма 
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№ Съдържание 

Брой 
документи, бр. 

страници, форма 
(оригинал/заверено 

копие) 

Установени 

несъответств
ия 

 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”   Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

14. Техническо предложение (оригинал, по Приложение № 1)  Да , 2 стр.  

15. Декларация по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените 

поръчки(оригинал, по Образец № 8) ако е приложимо! 
неприложимо  

Плик № 3 „Предлагана цена“   Плик № 3 „Предлагана цена“ 

16. Ценово предложение (оригинал, по Приложение № 2) Да  

 

На основание чл.68, ал.7 от ЗОП, Комисията след разглеждане на документите в 

Плик №1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя на 

участника и установи, че с така представените доказателства в плик „Документи за 

подбор на участника“ , същия се е придържал към изискванията на Възложителя и е 

изпълнил всички предварително обявени условия. В процедурата участникът е посочил 

, че ще изпълнява услугата лично и няма да ползва подизпълнител. Представени са в 

оригинал всички изискуеми декларации по форма и съдържание към документацията , 

подписани от представителя на участника. 

 

По т.3. от дневния ред Предложение за допускане и/или отстраняване от участие 

в процедурата. 

 

Мотивирана от изложеното, Комисията единодушно взе следното решение: 

ДОПУСКА до следващ етап участниците 

1. Кооперация Аутомотор  

 

ВТОРО  /ЗАКРИТО/ ЗАСЕДАНИЕ /27.01.2016г./ 

 

По т.4. от дневния ред- Разглеждане на техническото предложение на 

допуснатите участници- Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“. 

 

Разглеждане на Техническото предложение на Кооперация Аутомотор: 

           Ппредлагаме, да изпълним поръчката съгласно техническите спецификации и 

изискванията на документацията за участие, както и при следните условия: 

1. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 31.12.2016г 

2. Предлагаме гаранционен срок от  6 /шест/ месеца за извършените дейности по 

техническото обслужване и текущия ремонт на автомобилите. 

3. Доставяните и монтирани при изпълнение на поръчката резервни части, 

материали и консумативи ще съответстват на марката и модела на автомобилите и ще 

бъдат оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани, което ще удостоверяваме 

със сертификат за тяхното качество и произход. 

5. Техническото обслужване и ремонта на служебните автомобили, предмет на 

настоящата поръчка, ще се извършват съгласно предписанията на производителя за 

съответната марка. 
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6. Задължаваме се в срок до 45 дни след подписване на договора да извършим за 

наша сметка първоначален технически преглед на автомобилите, предмет на договора, 

като извършим дейностите съгласно техническите спецификации за изпълнение на 

поръчката. 

7. Ще осигурим в сервиза си прием на автомобилите на възложителя с предимство 

- в рамките на 1 час след подадена по факс или e-mail писмена заявка. 

8. При необходимост от резервни части, които не са в наличност, ще 

организираме доставката им в срок до 10  работни дни. 

9. Разполагам с технически оборудвана сервизна база, в която може да бъде 

извършвано качествено цялостно сервизно обслужване на автомобилите, предмет на 

поръчката. 

 11. Мястото на изпълнение на поръчката ще е в сервизната ни база,  която е    

наета , и се намира в  гр.Варна на адрес : бул.Вл.Варненчик № 184, в това число на 

територията на Област Варна, както следва: гр.Варна, бул.Вл.Варненчик №184, тел. 052 

500507, 052 500515,  тел/факс 052 500506, 0889 882550, 0882 646649, Е-майл 

automotor_service@abv.bg. 

Сервизната ни база разполага с обособени сектори и работни помещения , 

оборудвани за извършване на дейностите , включени в предмета на поръчката. 

Техническото оборудване на сервиза включва следните технически средства: 

Техническо оборудване: 

Стенд за регулиране на преден и заден мост; 

Машина за корекция на алуминиеви и стоманени джанти;  

Спирачен стенд; 

Стенд за електронна компютърна диагностика на мотор- компютри и двигатели; 

Стенд за демонтаж , монтаж и баланс на гуми; 

Подемник за ремонт на ходовата част; 

Бояджийска камера; 

Автомобил Пътна помощ- Ситроен Джъмпър 

 /описват се  точни адреси, стационарни и мобилни телефони, факсове и e-mail за 

връзка и се посочва подробно техническото оборудване съгласно документацията 

за участие. 

 

11. При необходимост, ще приемаме за обслужване и ремонт и други служебни 

автомобили на възложителя, като се запазят условията по договора за техническо 

обслужване и ремонт и ценообразуването на извършваните дейности 

 

 Комисията установи, че техническото предложение е по образеца, приложен 

към документацията, съдържа всички относими изявления на участника в допустимите 

параметри, посочени от Възложителя относно изпълнение на поръчката,  поради което 

единодушно взе следното решение: 

 

            Допуска до следващия етап – отваряне и оценка на ценовото предложение 

участника: Кооперация Аутомотор. 

 



 

Комисия: 1 /п/..., 2. /п/ ...., 3. /п/ ..... 4. /п/......., 5.. /п/ .......... 

 

По т.5. от дневния ред-  Определяне на дата, час и място за отваряне на 

пликовете с номер 3, на участниците чийто оферти отговарят на изискванията и са 

допуснати до участие. 

            На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, Комисията обявява по подходящ начин 

датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват 

имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на юридически лица с нестопанска цел , на средствата за масово 

осведомяване и други лица.  

Предвид последното , Комисията определи, че на открито заседание на 

01.02.2016 г. от 11.00 часа в административната сграда на ТП ДЛС Шерба, на адрес: 

офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8 ще отвори пликовете с предлагана 

цена на участниците. 

         За датата на отваряне на ценовите оферти, участниците да бъдат  уведомени на 

посочените в офертата адреси с писмо .  

        На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП да се изготви уведомление за посочените 

обстоятелства, което да се постави на мястото за обяви в административната сграда на 

ТП ДЛС Шерба и обяви в профила на купувача. 

 

По т.6 от дневния ред - Закриване на заседанието. 

           Заседанието бе закрито в 12.15 часа на 27.01.2016 г. 

  

 

КОМИСИЯ: 

Председател:  

инж.Атанас Атанасов- /п/ ................... 

Секретар: 

Мариана Йоргакиева- /п/ ............................ 

Членове: 

1.Илина Стоянова- /п/ ........................ 

2.Тотю Тотев -/п/  ....................... 

3. Павел Стаматов - /п/............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


