
1

 

 
          

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН 
    8800 Сливен, ул.”Орешака” № 15 а, тел. 044/62 29 21, факс 044/62.20 77 

 
 

  
Вх. № ПО-05-90/05.03.2020 г. 

 
УТВЪРДИЛ,                                          
ДИРЕКТОР:...... заличено на осн. 
чл. 37 ЗОП........................ 

                                          (инж. П. Върбанов) 
                       
                                  дата: 05.03.2020г. 
 

 
 

ПРОТОКОЛ   
 

     от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД – 10 - 88/04.03.2020г., за 
разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в обществена поръчка с предмет: 
„Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и 
заверка на годишен финансов отчет за 2020 година на Югоизточно държавно 
предприятие”, открита с Решение № РД – 10 - 56 от 19.02.2020 г. на директора на ЮИДП 
ДП.  

 
Днес, 04.03.2020 год., в 10.30 часа, в град Сливен, в административната сграда на 

ЮИДП ДП, заседателната зала, се проведе заседание на назначената със Заповед № РД – 10 - 
88/04.03.2020 г. на директора на „Югоизточно държавно предприятие” ДП, комисия в състав: 

 
Председател: Мария Русева  - гл. счетоводител в ЦУ на ЮИДП, 
Членове: 

1. Галина Попова – началник отдел „ПДАОЧР” в ЦУ на ЮИДП 
2. Светлана Драгиева – юрисконсулт в ЦУ на ЮИДП, 

След представяне на извадка от протокола на постъпилите оферти, удостоверено с 
подписите на деловодителя и председателя на комисията, същият откри заседанието. 

Комисията установи, че до 17:00 часа на 02.03.2020 година в деловодството на 
„Югоизточно държавно предприятие” ДП - Централно управление са постъпили 3 (три) 
оферти, поради което комисията пристъпи към тяхното оповестяване по реда на 
постъпването им: 

1.  „ИНВЕСТЕКС ОДИТ” ЕООД, ЕИК 203039206, вписано в регистъра за търговски 
дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София 
1421, р-н „Лозенец”, ул. „Горски пътник” № 42, ап. 15, представлявано от Теодора 
Цветанова - управител, регистриран като участник в процедурата под № 1, входящ 
номер на офертата № ПО – 05 - 82/27.02.2020 г., 10:05 ч.  

2.  „КОНТО ОДИТИНГ” ЕООД, ЕИК 200264781, вписано в регистъра за търговски 
дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч 
5500, обл. Ловеч, общ. Ловеч, ул. „Димитър Пъшков” № 23, ет. 1, представлявано от 
Ивелин Иванов - управител, регистриран като участник в процедурата под № 2, 
входящ номер на офертата № ПО – 05 - 83/27.02.2020 г., 10:10 ч.  

3. „БИСИКОМ-61” ООД, ЕИК 121012512, вписано в регистъра за търговски дружества 
на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, р-н 
„Изгрев”, ж.к. „Дианабад”, ул. „Крум Кюлявков” № 15А, ет.7, офис 13, 
представлявано от Бойко Костов и Теодоси Георгиев - управители, с начин на 
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представляване: заедно и поотделно, регистриран като участник в процедурата под № 
3, входящ номер на офертата № ПО – 05 - 85/28.02.2020 г., 13:32 ч.  
 

Комисията извърши справка в публичната част на Търговския регистър относно 
актуалното състояние на участниците, подали оферта и я приложи към документацията. 

Не присъстваха представители на участниците, подали оферти и представители на 
средствата за масово осведомяване. 

Преди пристъпване към отваряне на офертите членовете на комисията подписаха 
декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. Няма член на комисията направил отвод. 

Председателят на комисията обяви дневния ред на заседанието: 

 1. Отваряне на опаковките с офертите по реда на постъпване и на регистрирането им в 
деловодството на ЮИДП ДП. Оповестяване на документите, които се съдържат в опаковката 
и проверка на съответствието им с изготвения опис. Удостоверяване редовността на 
представените документи – по отношение на форма, пълнота и удостоверяване на 
изискуемите обстоятелства. 

2. Обявяване и разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници 
и установяване на редовността им.  

3. Разглеждане и оповестяване на съпътстващите ценовите предложения документи на  
допуснатите оферти и установяване на редовността им. 

4. Класиране. 
 
За участниците подали оферта Комисията спази определената последователност от 

действия, съгласно чл. 97 от ППЗОП за разглеждане на офертите за участие, подадени на 
хартиен носител, както следва: 

1. Отваряне на опаковките с офертите по реда на постъпване и на 
регистрирането им в деловодството на ЮИДП ДП. Оповестяване на документите, 
които се съдържат в опаковката и проверка на съответствието им с изготвения опис. 
Удостоверяване редовността на представените документи – по отношение на форма, 
пълнота и удостоверяване на изискуемите обстоятелства. 

 

За участник в процедурата с пореден номер № 1 - „ИНВЕСТЕКС ОДИТ” ЕООД, 
ЕИК 203039206, подал оферта с вх. ПО – 05 – 82/27.02.2020г., представена в запечатана, 
непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка, комисията установи наличие на документация 
за участие, техническо предложение за изпълнение на поръчката /приложение № 7/ и ценово 
предложение /приложение № 8/.  

Членовете на комисията подписаха техническото предложение за изпълнение на 
поръчката /приложение № 7/ и ценовото предложение /приложение № 8/. 

  Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката с 
офертата на участника, след което комисията провери съответствието им с изготвения опис, 
като не установи различия. 

След извършване на горните действия комисията констатира: „ИНВЕСТЕКС ОДИТ” 
ЕООД, ЕИК 203039206 - участник в процедурата с пореден номер № 1, е представил всички 
изискуеми документи, в съответствие с изискванията на Възложителя и съгласно 
минималните изисквания на техническата спецификация. 

За участник в процедурата с пореден номер № 2 - „КОНТО ОДИТИНГ” ЕООД, 
ЕИК 200264781, подал оферта с вх. ПО – 05 – 83/27.02.2020г., представена в запечатана, 
непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка, комисията установи наличие на документация 
за участие, техническо предложение за изпълнение на поръчката /приложение № 7/ и ценово 
предложение /приложение № 8/.  

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за 
изпълнение на поръчката /приложение № 7/ и ценовото предложение /приложение № 8/. 

  Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката с 
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офертата на участника, след което комисията провери съответствието им с изготвения опис, 
като не установи различия. 

След извършване на горните действия комисията констатира: „КОНТО ОДИТИНГ” 
ЕООД, ЕИК 200264781 - участник в процедурата с пореден номер № 2, е представил всички 
изискуеми документи, в съответствие с изискванията на Възложителя и съгласно 
минималните изисквания на техническата спецификация. 

За участник в процедурата с пореден номер № 3 - „БИСИКОМ-61” ООД, ЕИК 
121012512, подал оферта с вх. ПО – 05 – 85/28.02.2020г., представена в запечатана, 
непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка, комисията установи наличие на документация 
за участие, техническо предложение за изпълнение на поръчката /приложение № 7/ и ценово 
предложение /приложение № 8/.  

Членовете на комисията подписаха техническото предложение за изпълнение на 
поръчката /приложение № 7/ и ценовото предложение /приложение № 8/. 

  Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката с 
офертата на участника, след което комисията провери съответствието им с изготвения опис, 
като не установи различия. 

След извършване на горните действия комисията констатира: „БИСИКОМ-61” ООД, 
ЕИК 121012512 - участник в процедурата с пореден номер № 3, е представил всички 
изискуеми документи, в съответствие с изискванията на Възложителя и съгласно 
минималните изисквания на техническата спецификация. 

 
2. Обявяване и разглеждане на техническите предложения на допуснатите 

участници и установяване на редовността им.  
 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за изпълнение на 

поръчката на допуснатите участници и констатира: 
 
За участник в процедурата с пореден номер № 1 - „ИНВЕСТЕКС ОДИТ” ЕООД, 

ЕИК 203039206, се установи, че представеното техническо предложение за изпълнение на 
поръчката /приложение № 7/ е изготвено в съответствие с минималните технически 
изисквания предварително обявени от Възложителя. 

Предвид редовността на техническото предложение, комисията допуска до по-
нататъшно участие офертата на участника, регистриран с пореден номер № 1. 

За участник в процедурата с пореден номер № 2 - „КОНТО ОДИТИНГ” ЕООД, 
ЕИК 200264781, се установи, че представеното техническо предложение за изпълнение на 
поръчката /приложение № 7/ е изготвено в съответствие с минималните технически 
изисквания предварително обявени от Възложителя. 

Предвид редовността на техническото предложение, комисията допуска до по-
нататъшно участие офертата на участника, регистриран с пореден номер № 2. 

За участник в процедурата с пореден номер № 3 - „БИСИКОМ-61” ООД, ЕИК 
121012512, се установи, че представеното техническо предложение за изпълнение на 
поръчката /приложение № 7/ е изготвено в съответствие с минималните технически 
изисквания предварително обявени от Възложителя. 

Предвид редовността на техническото предложение, комисията допуска до по-
нататъшно участие офертата на участника, регистриран с пореден номер № 3. 

 
3. Разглеждане и оповестяване на съпътстващите ценовите предложения 

документи на  допуснатите оферти и установяване на редовността им. 
 
След като единодушно взе решение да допусне участници с поредни номера 1, 2 и 3, 

комисията пристъпи към разглеждане на ценовите им предложения за изпълнение на 
поръчката и оценяване на офертите. 

 
Оценяването на офертата, отговаряща на обявените от възложителя условия ще се 

извърши по критерия „икономически най-изгодна оферта”, която се определя въз основа 



4

 

на следните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както 
следва: 

 

 като: КО = П 1 + П 2+ П 3, където: 
 

Показател 1 – „Предложена цена” - П1, с максимален брой точки - 30 и относително 
тегло в комплексната оценка - 0,30. 

Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена - 30 точки. 
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена 
цена по следната формула: 

С min 
Т ц = 30 х  --------------------- , където : 

C n 

> „0,30” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка; 
> „Cmin” е най-ниската предложена цена ; 
> „Cn” е цената на n- тия участник. 
 

Показател 2 – „Доказан опит” - П2, с максимален брой точки - 60 и относително 
тегло в комплексната оценка - 0,60. 

Офертата на всеки участник по този показател се извършва чрез присъждане на 
точки, определени както следва: 

 

Доказан опит - П2 

 

Изпълнени услуги  Брой успешно изпълнени услуги 
Брой точки, които участникът 

получава 

Успешно изпълнени услуги по одит и заверка на 
ГФО през последните три години от датата на 
подаване на офертата. Забележка:  
обстоятелството се декларира на етапа на 
провеждане на процедурата, а на етап сключване на 
договор се доказва чрез представяне на 
доказателство за извършената услуга (препоръка, 
референция и др.) 

за 2 бр.и повече успешно 
изпълнени услуги  
по одит и заверка на ГФО на 
предприятие по  
чл.163 от Закона за горите 

60 т. 

Показател - П 

(наименование) 

Относително 

тегло 

Макси 
мално 
възмо 
жен 
брой 

точки 

Символно 
обозначение 

(точките по 
 показателя) 

1 2 3 4 

Предложена цена - П1   30 % (0,30) 30 Т ц 

Доказан опит - П2 60 % (0,60) 60 Т д.о. 

Срок за извършване на услугата-П3 10 % (0,10) 10 Т с.д. 
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за 1 бр. успешно изпълнена 
услуга по одит и заверка на  
ГФО на предприятие по  
чл.163 от Закона за горите 

30 т. 

за 11 и повече успешно 
изпълнени услуги 
 по одит и заверка  
на ГФО 

15 т. 

за от 4 до 10 бр. успешно 
изпълнени услуги  
по одит и заверка на ГФО 

5 т. 

 за до 3 бр. успешно 
изпълнени услуги  
по одит и заверка на ГФО 

0 т. 

Показателят „Доказан опит” – П2 е оценка за успешно изпълнени услуги по одит и 
заверка на ГФО на контрагенти. На етап провеждане на процедура участникът декларира 
успешно изпълнените от него услуги по одит и заверка на ГФО през последните три години 
от датата на подаване на офертата. 

Оценяването в тази част се извършва по следния начин: участникът получава точки или 
за успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие по чл.163 от Закона 
за горите или за успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО. В последният случай 
се имат предвид успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на други контрагенти 
извън предприятие по чл. 163 ЗГ. Предвид на което, в декларация – Приложение № 6 
участникът попълва или точка първа или точка втора. 

Присъждането на точки по този показател се извършва на основание декларираните 
от участника обстоятелства в декларация – Приложение № 6. 

Показател 3 – „Срок за извършване на услугата” - П3, с максимален брой точки - 
10 и относително тегло в комплексната оценка - 0,10. 

Максимален брой точки получава офертата на кандидат, предложил най-кратък 
срок за проверка и заверка на ГФО на ЮИДП и териториалните му поделения. 

Офертата на всеки участник по този показател се извършва чрез присъждане на 
точки, определени както следва: 
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Комисията пристъпи към оценяване на офертите: 
 

За „ИНВЕСТЕКС ОДИТ” ЕООД, ЕИК 203039206 
 

Показател 1 – „Предложена цена” - П1, с максимален брой точки - 30 и 
относително тегло в комплексната оценка - 0,30. 

Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена - 30 точки. 
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена 
цена по следната формула: 

С min 
Т ц = 30 х  --------------------- , където : 

C n 

Т ц = 30x 58600 = 30x0,99 = 29,70 т. 
                 58990 

 
> „0,30” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка; 
> „Cmin” е най-ниската предложена цена ; 
> „Cn” е цената на n- тия участник. 

 
 

Показател 2 – Присъждането на точки по този показател се извършва на основание 
декларираните от участника обстоятелства в декларация – Приложение № 6, с максимален 
брой точки - 60 и относително тегло в комплексната оценка - 0,60, където: 

за 2 /две/ и повече успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие 
по чл. 163 от ЗГ през последните три години от датата на подаване на офертата участникът 
получава  60 т. 

 
Т д.о. = 60т. 

 
Показател 3 – „Срок за извършване на услугата” - П3, с максимален брой точки - 

10 и относително тегло в комплексната оценка - 0,10. 

Максимален брой точки получава офертата на кандидат, предложил най-кратък 
срок за проверка и заверка на ГФО на ЮИДП и териториалните му поделения. 

Офертата на участника по този показател се извърши чрез присъждане на точки, 
както следва: 

 

Срок за извършване на услугата 

Предложен срок 
Брой точки, които участникът 

получава 

Срок за извършване на услугата 

Предложен срок 
Брой точки, които участникът 

получава 

Срок за заверка на ГФО 
до 15 дни от представяне на ГФО 10 т. 

до 30 дни от представяне на ГФО   7 т. 
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Срок за заверка на ГФО 
до 30 дни от представяне на ГФО 7 т. 

    

 
Където: 
Т с.д. = 7т., или: 
 
КО = П 1 + П 2+ П 3 
КО = 29,7 + 60 + 7  
КО = 96,7 т. 

 
За „КОНТО ОДИТИНГ” ЕООД, ЕИК 200264781 

 
Показател 1 – „Предложена цена” - П1, с максимален брой точки - 30 и 

относително тегло в комплексната оценка - 0,30. 

Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена - 30 точки. 
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена 
цена по следната формула: 

С min 
Т ц = 30 х  --------------------- , където : 

C n 

Т ц = 30x 58600 = 30x0,99 = 29,7 т. 
                 59000 

 
> „0,30” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка; 
> „Cmin” е най-ниската предложена цена ; 
> „Cn” е цената на n- тия участник. 

 
 

Показател 2 – Присъждането на точки по този показател се извършва на основание 
декларираните от участника обстоятелства в декларация – Приложение № 6, с максимален 
брой точки - 60 и относително тегло в комплексната оценка - 0,60, където: 

за 11 и повече успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО 15 т. 
 
Т д.о. = 15 т. 

 
Показател 3 – „Срок за извършване на услугата” - П3, с максимален брой точки - 

10 и относително тегло в комплексната оценка - 0,10. 

Максимален брой точки получава офертата на кандидат, предложил най-кратък 
срок за проверка и заверка на ГФО на ЮИДП и териториалните му поделения. 

Офертата на участника по този показател се извърши чрез присъждане на точки, 
както следва: 

 

Срок за извършване на услугата 

Предложен срок 
Брой точки, които участникът 

получава 
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Срок за заверка на ГФО 
до 15 дни от представяне на ГФО 10 т. 

    

 
Където: 
Т с.д. = 10т., или: 
 
КО = П 1 + П 2+ П 3 
КО = 29,7 + 15 + 10  
КО = 54,7 т. 

 
За „БИСИКОМ-61” ООД, ЕИК 121012512 

 
Показател 1 – „Предложена цена” - П1, с максимален брой точки - 30 и 

относително тегло в комплексната оценка - 0,30. 

Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена - 30 точки. 
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена 
цена по следната формула: 

С min 
Т ц = 30 х  --------------------- , където : 

C n 

Т ц = 30x 58600 = 30x1 = 30 т. 
                 58600 

 
> „0,30” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка; 
> „Cmin” е най-ниската предложена цена ; 
> „Cn” е цената на n- тия участник. 

 
Показател 2 – Присъждането на точки по този показател се извършва на основание 

декларираните от участника обстоятелства в декларация – Приложение № 6, с максимален 
брой точки - 60 и относително тегло в комплексната оценка - 0,60, където: 

за 2 /две/ и повече успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие 
по чл. 163 от ЗГ през последните три години от датата на подаване на офертата участникът 
получава  60 т. 

 
Т д.о. = 60т. 

 
Показател 3 – „Срок за извършване на услугата” - П3, с максимален брой точки - 

10 и относително тегло в комплексната оценка - 0,10. 

Максимален брой точки получава офертата на кандидат, предложил най-кратък 
срок за проверка и заверка на ГФО на ЮИДП и териториалните му поделения. 

Офертата на участника по този показател се извърши чрез присъждане на точки, 
както следва: 

Срок за извършване на услугата 

Предложен срок 
Брой точки, които участникът 

получава 
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Срок за заверка на ГФО 
до 15 дни от представяне на ГФО 10 т. 

    

 
Където: 
Т с.д. = 10т., или: 
 
КО = П 1 + П 2+ П 3 
КО = 30 + 60 + 10  
КО = 100 т. 
 
4. Класиране. 

Комисията извърши крайното класиране, както следва: 

1во място: „БИСИКОМ-61” ООД, ЕИК 121012512, с комплексна оценка 100 точки и 
предложена обща цена за изпълнение на поръчката 58 600 /петдесет и осем хиляди и 
шестстотин/ лв. без ДДС и срок за изпълнение на услугата до 15 /петнадесет/ дни от 
представяне на ГФО. 
 
2ро място: „ИНВЕСТЕКС ОДИТ” ЕООД, ЕИК 203039206, с комплексна оценка 96,7 
точки и предложена обща цена за изпълнение на поръчката 58 990 /петдесет и осем хиляди 
деветстотин и деветдесет/ лв. без ДДС и срок за изпълнение на услугата до 30 /тридесет/ 
дни от представяне на ГФО. 
 
3то място: „КОНТО ОДИТИНГ” ЕООД, ЕИК 200264781, с комплексна оценка 54,7 
точки и предложена обща цена за изпълнение на поръчката 59 000 /петдесет и девет хиляди/ 
лв. без ДДС и срок за изпълнение на услугата до 15 /петнадесет/ дни от представяне на 
ГФО. 
 

След извършване на действията по чл. 97 от ППЗОП и поради изчерпване на дневния 

ред председателят закри заседанието в 13:30 часа. 

Комисията предлага на директора на „Югоизточно държавно предприятие” ДП да 

сключи договор за възлагане изпълнението на обществената поръчка с участника класиран 

от комисията на първо място, при направените от него предложения за изпълнение. 
Настоящият протокол се състави и подписа на 05.03.2020г. 
На основание чл. 24, ал. 1, от ППЗОП настоящия протокол да се публикува в 

профила на купувача на адрес: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3979. 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:........заличено на осн. чл. 37 ЗОП.......................          

                             /М. Русева/                                                                     
 ЧЛЕНОВЕ:   
                         
                        1…… заличено на осн. чл. 37 ЗОП ……………….                                
                              /Г. Попова/   
 
                        2…… заличено на осн. чл. 37 ЗОП ……………….                                
                             /С. Драгиева/ 
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