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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” ГР. КОТЕЛ 
 8970 гр. Котел, ул. „Проф.Павлов” № 57,  e-mail: dgskotel@uidp-sliven.com,    +359453 42373,   +359887797096,   факс +359453 42920 

Вх. № ПО-09-95 

гр. Котел, 20.07.2020 г. 

 

УТВЪРДИЛ: /п/,/п/* заличен на осн. чл. 37 от ЗОП;     

                      

ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОТЕЛ" 

дата на утвърждаване: 21.07.2020 г. 

 

П Р О Т О К О Л    № 1  

от дейността на комисия, назначена със заповед № РД-10-287/ 17.07.2020 г., за разглеждане, оценка 

и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект – 

доставка, и с предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо: основен и текущ ремонт и 

профилактика на МПС, включително доставка на резервни части по заявка на Възложителя- ТП 

„ДГС Котел” за срок от 24 месеца", считано от датата на сключване на договора или до достигане на 

максималния прогнозен ресурс, открита с решение № РД-10-237/ 05.06.2020 г на Директора на ТП „ДГС 

Котел”- инж. Ивайло Русев. 

Днес, 17.07.2020 г., в 10:00 часа, в Административната сграда на ТП „ДГС Котел” в гр. Котел, ул. "Проф. 

Павлов" № 57, се проведе първо открито заседание на назначената със заповед № РД-10-287 от 

17.07.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Котел”, комисия в състав: 

Председател: Станимир Туджаров - правоспособен юрист; 

Членове:  

1. Иванка Христова Тинева- гл. счетоводител при ТП „ДГС Котел”; 

2. инж. Мария Симеонова- завеждащ административна служба в ТП „ДГС Котел”; 

3. инж. Илияна Методиева- лесничей в ТП „ДГС Котел”; 

4. Иван Апостолов- лесничей в ТП „ДГС Котел“. 

 

Присъстваха всички редовни членове. Съобщено бе, че за провеждане на откритата процедура са 

валидни разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, изискванията на  възложителя и условията за провеждане на 

процедурата, съгласно документацията за участие. 

След представяне на извадка от входящия регистър и постъпилите оферти, удостоверено с протокол, 

председателя на комисията откри заседанието. 

Комисията установи, че до 17,00 часа на 16.07.2020 година в деловодството на „ЮИДП” ДП ТП „ДГС 

Котел“ е постъпило 1 (едно) заявление за участие, а именно: 

"АУТО ЧЕРКЕЗОВ" ООД- гр. Сливен, като офертата е подадена лично от Янко Черкезов- управител и 

вписана в нарочен Регистър за приемане на заявления с входящ  номер № ПО-09-94/ 16.07.2020 г., в  

14:49 ч. 

Заявлението, ведно с офертата, е представено в непрозрачна, запечатана и с ненарушена цялост 

опаковка, на която са изписани изискуемите по ЗОП и условията на процедурата данни за кандидата, 

съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Заявлението е подадено редовно – в срока до 17,00 часа на 16.07.2020 

г., съгласно условията на поръчката. 

Не са постъпвали запитвания по условията на поръчката, съгласно чл. 33 от ЗОП.  

Не е постъпвала жалба, съгласно разпоредбите на чл. 197 от ЗОП. 

На членовете на комисията се разясниха правата и задълженията им чл. 51, ал. 5, 6, 7, 9 и 13 и чл. 52 от 

ППЗОП и същите подписаха декларации, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. Няма член на комисията 

направил самоотвод. 

При откриване на заседанието се установи, че в залата не присъстват представители на кандидата, подал 

оферта, или негов упълномощен представител, както и представители на средствата за масово 

осведомяване. Това обстоятелство се отбеляза в присъствен списък, подписан от комисията. 

Присъственият списък е неразделна част от процедурната преписка на поръчката. 

Независимо, че е подадено само едно заявление за участие, по целесъобразност за осигуряване на 

непрекъснат процес в изпълнение на стопанските функции на предприятието, комисията счита, че не 
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следва да се прилагат разпоредбите на чл. 100, ал. 12, т. 1, предложение второ и чл. 110, ал. 2, т. 1, 

предложение първо от ЗОП. Продължаването на процедурата е законово допустимо. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на комисията определи 

график за работата на комисията, съобразно с предварително обявените дата, час и място за разглеждане 

на офертите в обявлението на настоящата процедура, като поясни и редът по който ще се разгледат 

подадените заявления, ведно с офертите. 

Дневният ред на заседанието е както следва: 

1. Отваряне на опаковката с офертата, ведно с приложените документи; 

2. Подписване на плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, както и техническото предложение на 

съответния кандидат от минимум трима членове от комисията; 

3. Оповестяване на приложените документи и проверка на съответствието им с приложения от 

кандидата опис. 

4. При липса на основание за допълнително изискване на документи и при условие, че единственият 

кандидат отговаря на критериите за подбор, комисията може да продължи в закрито заседание своята 

работа до етап определяне на час, дата и място за отваряне на ценовите параметри. 

Комисията спази определената последователност от действия, съгласно чл. 54 от ППЗОП за разглеждане 

на офертите, подадени на хартиен носител, като съдържанието на всяка опаковка се оповести от 

председателя, както следва: 

Опаковката, ведно с офертата на единствения кандидат на "АУТО ЧЕРКЕЗОВ" ООД, е непрозрачна, 

запечатана, с ненарушена цялост. Извърши се служебна проверка в информационния масив на 

Търговския регистър към АВ за актуалното състояние на дружеството, като разпечатката е неразделна 

част от процедурната преписка. Дружеството е вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 200920538, 

със седалище и адрес на управление: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, 8805, ж.к. "Речица", ул. 

"Възраждане" № 7, представлявано заедно и поотделно от Радостина Димитрова Тодорова- Черкезова и 

Янко Василев Черкезов- Управители. 

Установи се, че опаковката има следното съдържание: 

1. Заявление за участие – представено в оригинал, подпечатано, попълнено и подписано от законен 

представител на „АУТО ЧЕРКЕЗОВ“ ООД (приложение № 1) – 1 брой; 

2. Електронен (оптичен) носител (компакт диск- CD) – 2 броя с изписани наименования на следните 

юридически лица „АУТО ЧЕРКЕЗОВ“ ООД и „Кирилов и сие 2016” ЕООД; 

3. Декларация за конфиденциалност – приложение № 3 – представена в оригинал и подписана от 

законния представител на дружеството „АУТО ЧЕРКЕЗОВ“ ООД – 1 брой; 

4. Техническо предложение за изпълнение (приложение № 4) – представено в оригинал, попълнено, 

подписано и подпечатано от законния представител, съгласно условията на поръчката – 1 брой. 

Комисията подписа техническото предложение, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

Съгласно чл. 104, ал. 5, изречение трето от ЗОП допълнителна проверка и разяснения по приложеното 

техническо предложение не могат да водят до промяна във вече предложените технически параметри. 

5. Представено Приложение № 1 към техническата спецификация – представено в оригинал, попълнено, 

подписано и подпечатано от законния представител – 1 брой;  

6. Представен стандартизиран образец на договор (приложение № 6)- не се изисква; 

7. Представена техническа спесификация (приложение № 7)- не се изисква; 

8. Декларация по чл. 3, т. 8 и 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 – представена в оригинал, подписана от законен представител на 

„АУТО ЧЕРКЕЗОВ“ ООД – 1 брой; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 и 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 – представена в оригинал, подписана от законния представител на 

„Кирилов и сие 2016” ЕООД – 1 брой; 

10. Декларация по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП (отменен) от управителя на „Кирилов и сие 2016” ЕООД – 1 

брой; 

11. Декларация на третото лице- „Кирилов и сие 2016” ЕООД за съгласие за ползване на капацитета му и 

предоставяне на ресурси– 1 брой; 

12. Една опаковка, която е запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови 

параметри”, посочено име на кандидата.   

Комисията подписа ценовото предложение, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

След извършване на гореописаните действия, в 10:40 часа на 17.07.2020 г. приключи ПЪРВОТО по ред 

заседание. 

В 15:00 часа на 17.07.2020 година, в административната сграда на ТП „ДГС Котел“, комисията се събра 

на свое ВТОРО по ред заседание, което е закрито. Комисията е в редовен състав. Заседанието е относно 
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подробна проверка на приложените документи за доказване на личното състояние на кандидатите и 

съответствието им с критериите за подбор, съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително поставените условия 

от възложителя, посочени в документацията за участие и разглеждане на техническото предложение и 

оценка на същото, относно показателите, които са част от показателите за оценка. Преди да се отвори 

ценовото предложение на участника се извършва оценяване на офертата по другите показатели различни 

от цената, съгласно методиката за оценка. 

Проверката следва да установи валидното представяне на еЕЕДОП и документите, относно критериите 

за подбор, съответно за липси на изискуеми документи, непълноти и/или несъответствия на 

информацията или нередовност в офертата на кандидата. От представените документи от кандидата се 

установява следното: 

Кандидатът е комплектувал и представил оферта на хартиен носител, съгласно чл. 47, ал. 4 от ППЗОП. 

От актуалната справка в Търговския регистър, предвид правно- организираната форма на дружеството, 

управителят – Радостина Тодорова- Черкезова, е  законен представител на дружеството и същата е 

компетентното лице, което да оформи в писмен вид по надлежен начин съдържанието на изискуемите 

документи за подбор. 

Управителят е попълнил и подписал, съответно подпечатал, документите по образците на приложенията 

към документацията за участие. 

Съгласно представените договори е видно, че „АУТО ЧЕРКЕЗОВ“ ООД – в качеството му на кандидат 

за поръчката и потенциален изпълнител, се позовава на капацитета на Автоцентър „Кирилов и сие 2016” 

ЕООД – в качеството му на трето лице. 

Съгласно ЗОП и условията на поръчката, третото лице представя за своето дружество отделен еЕЕДОП 

с който следва да докаже, че не са налице основания за отстраняването им от процедурата. Освен 

декларативното заявяване на данни, същото лице следва да приложи годни доказателства за съгласие от 

негова страна за предоставяне на ресурса му (посочен по вид) за конкретната обществена поръчка и за 

съответния кандидат, в настоящия случай за „АУТО ЧЕРКЕЗОВ“ ООД. 

От анализа на съдържанието на документите се установява, че: 

„АУТО ЧЕРКЕЗОВ“ ООД се позовава на техническите способности и професионална компетентност на 

третото лице. Следователно, съгласно условията на поръчката, във връзка с чл. 65, ал. 6 от ЗОП, 

кандидатът не поема солидарна отговорност с третото лице. Управителят на Автоцентър „Кирилов и сие 

2016” ЕООД декларира, че предоставя ресурсите за целия срок на договора за изпълнение на 

обществената поръчка, следователно поражда права и задължения за страните (влизат в сила) след 

сбъдване (реално осъществяване) на бъдещия факт на подписан договор за възлагане на обществената 

поръчка. Декларациите от Автоцентър „Кирилов и сие 2016” ЕООД, са подписани от законния му 

представител, съгласно служебна справка от ТР към АВ, и са със съдържание на волеизявлението 

относимо с изискванията на Възложителя. Горепосоченият факт се удостоверява по следните данни: 

„Кирилов и сие 2016” ЕООД е с ЕИК: 203879744, със седалище и адрес на управление: област Сливен, 

община Котел, гр. Котел – 8970, ул. „Иван Трошанов” № 20 А, представлявано от Петко Михайлов 

Кирилов – в качеството му на управител. Извлечението от ТР към АВ е приобщено към процедурната 

преписка на поръчката и е неразделна част от нея.  

Третото лице е представило отделен еЕЕДОП. 

Резултатите от проверката на представените ЕЕДОП, за всяко от дружествата, са следните: 

За „АУТО ЧЕРКЕЗОВ“ ООД: 

Кандидатът представя еЕЕДОП, съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, като 

същият е валидно и надлежно електронно подписан, съгласно ЗОП и условията на поръчката. 

Електронният образец е представен в изискуемата електронна форма (файлове). Относно изискването на 

критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности, кандидатът е 

попълнил надлежно съответния раздел на еЕЕДОП, съответно на този етап от процедурата 

оповестяването е декларативно.  

Посочени са и данните за ползване на ресурсите на трето лице, като освен посоченото име на лицето, е 

посочена и адресната регистрациия на сервизната база, а именно: 

Автоцентър „Кирилов и сие 2016” ЕООД – разполага с една сервизна база в гр. Котел, ул. „Васил 

Левски“ № 2. 

Кандидатът няма да ползва подизпълнител/и, като във връзка и в подкрепа на  последното, същият не 

посочва в електронния образец процентно изражение на дела и други изискуеми данни за възлагане 

изпълнението на подизпълнител/и. 

От своя страна, кандидатът – „АУТО ЧЕРКЕЗОВ“ ООД, посочва своя база в гр. Сливен, със съответния 

адрес. 

Кандидатът посочва, че разполага с необходимото оборудване, като подробно описва инструментите, 

съоръженията и техническото оборудване за своята база, както и че разполага с необходимите лица-

специалисти, като ги посочва. 
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Надлежно са попълнени и останалите елементи от еЕЕДОП. 

Комисията разгледа останалите документи представени от кандидата на хартиен носител. 

Относно представения еЕЕДОП от „АУТО ЧЕРКЕЗОВ“ ООД, ведно с всички други документи към 

заявлението му, комисията единодушно установи: 

- представен е надлежно попълнен и валидно подписан еЕЕДОП; 

- не се установяват липси на изискуеми документи, непълноти и/или несъответствия на информацията 

или нередовност в офертата на кандидата; 

- не са налице основания за отстраняване на кандидата, съгласно ЗОП и условията на поръчката. 

Извод: „АУТО ЧЕРКЕЗОВ“ ООД изпълнява всички изисквания на възложителя, относно критериите за 

подбор. 

Работата на комисията продължи с разглеждане и оценка на еЕЕДОП за третоте лице, както следва: 

За „Автоцентър „Кирилов и сие 2016” ЕООД – в качеството му на трето лице, по смисъла на чл. 65 от 

ЗОП: Дружеството представя еЕЕДОП, съгласно условията на поръчката и ЗОП, като същият е валидно 

и надлежно електронно подписан. Електронният образец е представен в изискуемата електронна форма 

(файлове). 

Относно изискването на критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални 

способности, кандидатът е попълнил надлежно съответния раздел на еЕЕДОП, съответно на този етап от 

процедурата оповестяването е  декларативно. Посочени са и данните, относно собствените му ресурси, 

които ще се ползват от „АУТО ЧЕРКЕЗОВ“ ООД и за които Автоцентър „Кирилов и сие 2016” ЕООД 

дава изрично своето съгласие, предвид представената декларация. Автоцентър „Кирилов и сие 2016” 

ЕООД – разполага с една сервизна база в гр. Котел, ул. „Васил Левски“ № 2 и я предоставя за ползване 

от „АУТО ЧЕРКЕЗОВ“ ООД. 

Автоцентър „Кирилов и сие 2016” ЕООД декларира, че разполага с необходимото оборудване, като 

подробно описва инструментите, съоръженията и техническото оборудване, както и че разполага с 

необходими лица- специалисти, като ги посочва.  

Лицето няма да ползва подизпълнител/и, като във връзка и в подкрепа на последното, същият не посочва 

в електронния образец процентно изражение на дела и други изискуеми данни за възлагане 

изпълнението на подизпълнител/и. 

Относно представения еЕЕДОП от „Кирилов и сие 2016” ЕООД, комисията единодушно установи: 

- представен е надлежно попълнен и валидно подписан ЕЕДОП; 

- не са налице основания за отстраняване на кандидата, съгласно ЗОП и условията на поръчката; 

- посочени са адресите на базите с работното им време. 

Извод: „Кирилов и сие 2016” ЕООД изпълнява всички изисквания на ЗОП и условията на поръчката, 

предвид статутът му на трето лице, чиито ресурси ще се ползват. 

Предвид гореописаните факти и обстоятелства, комисията единодушно взе следното 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

 

Предвид установеното, относно съответствието на критериите за подбор, на единствения кандидат, с 

предварително поставените изисквания на възложителя, комисията ДОПУСКА „АУТО ЧЕРКЕЗОВ“ 

ООД до последващо участие в процедурата, при условията на ЗОП, ППЗОП и процедурните условия, в 

качеството му на участник, а именно: разглеждане на техническото предложение и оценка на онези 

показатели, които са част от показателите за оценка, но обхващат параметри от техническото 

предложение. 
 

В същото заседание, комисията премина към разглеждане на техническото предложение за изпълнение 

на „АУТО ЧЕРКЕЗОВ“ ООД, като проверява за тяхното съответствие с предварително обявените 

условия. 

Съгласно методиката за оценка крайното класиране се определя на база най- висока крайна Комплексна 

оценка (Ккомпл.) по точкова система, като максималният брой точки които участникът може да получи по 

Ккомпл. е 100 точки. По принцип участниците се класират по низходящ ред, а към настоящата процедура 

следва единственият участник да отговаря на минимално изискуемите условия.  

Комплексната оценка, съответно показателите са: 

Ккомпл. = К1+К2+К3+К4+К5, като показателите К1 и К4 са ценови, а показателите К2, К3 и К5 са показатели 

включващи качествени признаци и характеристики от предмета на обществената поръчка. 

Съгласно чл. 57, ал. 2 от ППЗОП и посоченото по-горе от този протокол, следва да се оценят 

показателите които са част от комплексната оценка, и които обхващат параметри от технически 

предложения. 
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Оценява се Техническото предложение на „АУТО ЧЕРКЕЗОВ“ ООД, което е представено в оригинал, 

подписано от законния представител на участника с положен печат на дружеството. Попълнено е 

съгласно образеца. 

Предвид горепосоченото, оценката на показателите К2, К3 и К5 са както следва: 

Относно показател К2: Срок за доставка на резервни части и консумативи, освен по списъка в 

спецификация, така и за тези извън списъка от същата спецификация, считано от момента на подаване 

на заявката от възложителя. 

Участникът предлага 4 (четири) работни дни. 

Участникът получава по показател К2 максималният брой точки – 10. 

Относно показател К3: Брой база/и за извършване на ремонта на МПС – предмет на поръчката, която/то 

следва да е/са само с местоположение в община Котел и област Сливен.  

Участникът разполага с 2 (две) бази, считано с тази от третото лице, както следва: по една база в гр. 

Сливен и гр. Котел. 

Участникът получава по показател К3 максималният брой точки – 30. 

Относно показател К5: Предложена търговска отстъпка от единичните цени за оригинални резервни 

части, извън списъка посочен в техническата спецификация, спрямо цената обявена в търговските му 

обекти към датата на заявка. Обявеният % търговска отстъпка остава фиксиран за целия период на 

изпълнение на договора. 

Участникът предлага 40% (четиридесет процента) търговска отстъпка. 

Участникът получава по показател К5 максималният брой точки – 5. 

Предвид гореописаните факти, обстоятелства и извършени действия от страна на комисията, последната 

единодушно взе следното 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2: 

 

1. Техническото предложение на единствения участник е представено в съответствие с предварително 

поставените изисквания на възложителя, за което ДОПУСКА до етап оценка на ценовото предложение 

на единствения участник, а именно: „АУТО ЧЕРКЕЗОВ“ ООД, с ЕИК: 200920538, както и извършване 

на класиране за обществената поръчка. 

2. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията възлага на председателя на комисията да публикува 

съобщение, относно място, дата и час за отваряне и оповестяване на ценовото предложение на 

допуснатия участник „АУТО ЧЕРКЕЗОВ“ ООД – гр. Сливен с ЕИК: 200920538, като същото да се 

извърши на 24.07.2020 г. от 10,00 часа в административната сграда на „ЮИДП“ ДП ТП „ДГС Котел“ в 

гр. Котел, Сливен, ул. „Проф. Павлов” № 57 – заседателна зала, за което ще се постави обявление на 

интернет страницата на предприятието. 

В изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП председателят на комисията изготви и подписа съобщение за 

датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения, което да се публикува на в профила на 

купувача на адрес:  

http://www.uidp-sliven. com/procedures/4396. 

С това заседанието на комисията, на този етап от нейната работа, приключи в 16:00 часа на 28.05.2020 

година. 

Няма член на комисията, който да е изразил особено мнение или направил самоотвод. 

Настоящият протокол се състои от 5 (пет) страници и се подписа от членовете на комисията и се 

съхранява в административната сграда на „ЮИДП“ ДП ТП „ДГС Котел“, като неразделна част от 

процедурната преписка. 

Настоящият протокол се състави и подписа на основание чл. 103, ал. 3, предложение първо от ЗОП, като 

същият се публикува в профила на купувача към електронната преписка на процедурата на основание 

чл. 24, ал. 1 от ППЗОП. При публикуването му се спазват разпоредбите на чл. 37 от ЗОП, във връзка с 

чл. 59 от ЗЗЛД, към електронната преписка на профила на купувача на адрес:  

http://www.uidp-sliven.com/procedures/4396. 

 

Комисия: 

1. Станимир Туджаров - /п/* заличен на осн. чл. 37 от ЗОП; 

2. Иванка Тинева- /п/* заличен на осн. чл. 37 от ЗОП; 

3. инж. Мария Симеонова- /п/* заличен на осн. чл. 37 от ЗОП; 

4. инж. Илияна Методиева- /п/* заличен на осн. чл. 37 от ЗОП; 

5. Иван Апостолов- /п/* заличен на осн. чл. 37 от ЗОП; 
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