
 

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

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 01.02.2016г. 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“  

 

ВТОРО /ОТКРИТО/ ЗАСЕДАНИЕ 

/ проведено от 11.00 часа на 01.02.2016 г./ 

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 : 01.02.2016г., 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 юридически лица с нестопанска цел. 



 

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

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 

изискванията на ЗОП: 

1. Отваряне на открито заседание на пликовете „Предлагана цена” на 

допуснатите до участие в процедурата и оповестяване на ценовите оферти.  

2. Закриване на заседанието 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка Първа: 

          Членовете на комисията пристъпиха към отваряне на Плик №3-„Предлагана 

цена“ на допуснатия участник. 

          Комисията отвори запечатания, непрозрачен и с ненарушена цялост Плик №3 

„Предлагана цена“ на  участника Кооперация Аутомотор, ЕИК 000101056 и оповести , 

че същия съдържа ценово предложение, коректно попълнено и в съответствие с 

приложения образец към утвърдената документация. 

         Участникът е направил следното Ценово предложение: 

         1. Предлагам цена за един час (60 мин.) сервизно техологично време в 

размер на  18,00(осемнадесет) лева без вкл. ДДС.  

 
      2.Предложената цена е в лева без вкл. ДДС, същата е окончателна, не подлежи на 
промяна през целия срок на договора и включва всички съпътстващи услугата разходи . 
 
Забележка: Времето за извършване на отделните ремонтни дейности не трябва да 

превишава стойностите на нормативите, посочени в НАРЕДБА № 24 от 8.03.2006 

г. на Комисията за финансов надзор за задължителното застраховане по чл. 249, т. 

1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за 

обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства. 

Отчитането на свършената работа ще се извършва на база реално изразходеното 

сервизно технологично време, измервано в сервизни часове от по 60 минути, като за 

конкретната ремонтна дейност сервизните часове не следва  да надвишават 

нормативно определените сервизни нормовремена посочени в Приложение № 5 

към към чл. 15, ал. 4 от Наредба №24 от 08.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор. 

 
      3. Начин на плащане: Стойността на услугата се заплаща в левове по банков път в 

10 (десет ) дневен срок след издаване на данъчна фактура. Данъчна фактура се издава 

след съставяне на двустранен- приемо-предавателен протокол за реално извършена 

услуга. 

          По точка Втора: 
          Комисията закри заседанието в 11.10 часа. 

ТРЕТО  /ЗАКРИТО/ ЗАСЕДАНИЕ 

 / проведено на 01.02.2016г. от 11.10 часа / 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 

изискванията на ЗОП: 



 

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

1. Разглеждане на закрито заседание на допуснатите оферти и оценяване в 

съответствие с предварително обявените критерии. 

2.  Класиране на участниците. 

3. Приключване работата на комисията, закриване на заседанието и предаване  

на протокола и цялата документация на възложителя. 

 По точка Първа: 

             Преди да пристъпи към оценяване на офертите, комисията извърши съпоставка 

на предложените от участниците предложения с числово изражение,  във връзка с 

разпоредбите на чл.70, ал.1 от ЗОП, и констатира, че не са налице предпоставките на 

същия, още повече , че е налице единствен участник, допуснат до участие в откритата 

процедура. 

Комисията пристъпи към оценяване на офертите, съгласно предварително 

обявените от възложителя критерии, а именно: 

 

1. Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е “Най – ниска 

предложена цена” 

По точка Втора: 

Комисията премина към класиране на подадените финансови предложения и взе 

единодушно следното решение: 

ПРЕДЛАГА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 

            За  „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“ 

Класира на първо място: 

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 , съгласно 

направеното техническо и ценово предложение. 

      1. Предложена цена за един час (60 мин.) сервизно техологично време в размер 

на 18.00 (осемнадесет) лева без вкл. ДДС.  

 



 

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

     2.Предложената цена е в лева без вкл. ДДС, същата е окончателна, не подлежи на 
промяна през целия срок на договора и включва всички съпътстващи услугата разходи . 
 
Забележка: Времето за извършване на отделните ремонтни дейности не трябва да 

превишава стойностите на нормативите, посочени в НАРЕДБА № 24 от 8.03.2006 

г. на Комисията за финансов надзор за задължителното застраховане по чл. 249, т. 

1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за 

обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства. 

Отчитането на свършената работа ще се извършва на база реално изразходеното 

сервизно технологично време, измервано в сервизни часове от по 60 минути, като за 

конкретната ремонтна дейност сервизните часове не следва  да надвишават 

нормативно определените сервизни нормовремена посочени в Приложение № 5 

към към чл. 15, ал. 4 от Наредба №24 от 08.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор. 

 
      3. Начин на плащане: Стойността на услугата се заплаща в левове по банков път в 

10 (десет ) дневен срок след издаване на данъчна фактура. Данъчна фактура се издава 

след съставяне на двустранен- приемо-предавателен протокол за реално извършена 

услуга. 

 

По точка Трета: 

Предлага на възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник , 

съгласно направеното от същия предложение. 

        

        Комисията единодушно взе решение и предлага на възложителя, при 

утвърждаването на настоящия протокол без изрични разпореждания, изискването на 

чл.73, ал.4 от ЗОП да бъде изпълнено по следния начин: 

-  чрез публикуване/изпращане за публикуване на настоящия протокол и 

приложенията към него в профила на купувача от съответното длъжностно лице в ТП 

ДЛС Шерба. 

   Комисията закри заседанието си и чрез нейния председател инж.Атанас Атанасов, 

предаде настоящия протокол и цялата документация на възложителя. 

   Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр . Към протокола 

съхраняващ се в ТП ДЛС Шерба неразделна част са всички описани в него документи , 

офертите на участниците , ведно с цялата събрана в хода на процедурата документация.  

 

КОМИСИЯ: 

Председател:  

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

Секретар: 

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

Членове: 

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

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

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

 

 



 

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

Долуподписаната Русанка Панайотова, изпълняваща длъжност Техн.секратар в 

ТП ДЛС Шерба  на „СИДП” ДП Шумен, приемам от инж.Атанас Атанасов, 

председател  на Комисията  документацията по обявяването и провеждането на 

поръчката и представения за утвърждаване от възложителя протокол, отразяващ 

дейността на комисията. 

 

Приемането и предаването се извърши в 14.30 часа на 01.02.2016 г. 

 

Предал:  /п/ ........................    Приел:  /п/ .......................... 

 /инж.Ат.Атанасов/                           /Р. Панайотова/ 

 

 

 Днес 01.02.2016г. долуподписаният в качеството си на зам.директор на ТП ДЛС 

Шерба, упълномощен със Заповед №266/08.12.2015г. на директора на ТП ДЛС 

Шерба  , УТВЪРЖДАВАМ настоящия протокол. Изискването на чл.73, ал.4  от 

ЗОП бъде изпълнено съгласно предложението на комисията. След утвърждаването 

му, настоящия протокол да се предаде незабавно на отговорното длъжностно лице. 

                                   

Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА  /п/ печат 

                                  /инж. Р.Радев / 

Упълномощен да проведе процедурата със  

Заповед №266/08.12.2015г. на директора на ТП ДЛС Шерба 

 

 

 

 

. 

 


