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     ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯН 
                         ТП - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МОМЧИЛГРАД” - ГР.МОМЧИЛГРАД 

      

                    гр.Момчилград, ул.”Гюмюрджинска” №17, тел:03631/6102, EИК- 2016195800034; 
e-mail: dgsmomchilgrad@ucdp-smolian.com 

 

 

     УТВЪРДИЛ, 

                                                       Директор на ТП „ДГС Момчилград”:...........*/п/.............. 

                      /инж. Илия Минчев/ 

                  

Дата:29.07.2020 г. 

 

Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 37 от ЗОП. 

 

 

 

Д О К Л А Д 

 
На комисията, назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от 

ППЗОП да извърши подбор на кандидатите и участниците, да разгледа и оцени офертите за 

участие, постъпили за процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, 

включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС Момчилград“, за срок от 36 

месеца“, открита с Решение № 112/03.06.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Момчилград”. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

С настоящия доклад, в изпълнение на чл. 60 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че приключи 

работата на комисията, назначена с Ваша Заповед № 141/10.07.2020 г., която имаше за задача да 

извърши подбор на кандидатите и участниците, да разгледа и оцени офертите за участие, 

постъпили за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни 

материали за нуждите на ТП „ДГС Момчилград“, за срок от 36 месеца“. 

 

Съставът на комисията е: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Халил Ибрямов – заместник директор на ТП „ДГС Момчилград”;    

                          

ЧЛЕНОВЕ:  1. инж. Митко Ангелушев – лесничей при ТП „ДГС Момчилград“;  

  2. т.л. Ерол Юмер – лесничей при ТП „ДГС Момчилград“; 

  3. Mитко Моллов – счетоводител-оперативен при ТП „ДГС Момчилград“; 

   4. Александра Алчева- юрисконсулт при ТП „ДГС Момчилград”; 

Промени в състава на комисията, както и промени задачите ѝ не са правени. 

 

Към датата на обявяване на настоящата обществена поръчка за Възложителя не е 

настъпило задължението за използване на централизираната електронна платформа за възлагане 

на обществени поръчки, поради това всички действия на комисията ще се извършват по реда на 

ЗОП, действащ до 1 ноември 2019 г., съгласно Преходните и заключителни разпоредби 

към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 2018 

г., в сила от 1.03.2019 г., изм. и доп., бр. 83 от 2019 г., в сила от 1.11.2019 г., бр. 102 от 2019 г., в 

сила от 1.01.2020 г.) и Методическо указание № МУ-1/06.01.2020 г. на АОП, във връзка със 

http://.bg/
https://web.apis.bg/p.php?i=3804047
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Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г. 

 

Работата на комисията протече в три заседания при спазване разпоредбите на ЗОП и 

ППЗОП, за което са съставени три протокола – Протокол № 1/10.07.2020 г., Протокол 

№2/16.07.2020 г., Протокол № 3/28.07.2020 г.  

 

I. На 10.07.2020 г., от 10:00 часа, в административната сграда на ТП „ДГС Момчилград” 

на адрес: гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска” №17, се проведе първото заседание на 

комисията. Председателят на комисията получи Протокол за предаване на постъпилите оферти 

за процедурата, съгласно който до крайната дата за получаване на оферти за участие - са 

постъпили 4 (четири) оферти за участие, както следва: 

  

№ 

по 

ред 

Вх. № 

съгласно 

регистъра 

Име на участника 
Дата на 

получаване 

Час на 

получаване 

1 1935 „АТС – БЪЛГАРИЯ“ ООД 06.07.2020 г. 13:40 ч. 

2 1993 
„ОФИС КОНСУМАТИВИ“ 

ООД 
09.07.2020 г. 11:30 ч. 

3 1995 КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 09.07.2020 г. 11:35 ч. 

4 1996 „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД 09.07.2020 г. 11:40 ч. 

 

 

На това заседание на комисията се разгледаха и техническите предложения на всички 

участници в настоящата обществена поръчка - „АТС – БЪЛГАРИЯ“ ООД „ОФИС 

КОНСУМАТИВИ“ ООД, КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ и „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД. Установи 

се, че всички участници са представили технически предложения които са изготвени при 

съобразяване с изискванията на Възложителя, представени са изискуемите съгласно ЗОП, 

ППЗОП и документацията за участие приложения към техническите предложения, ето защо 

комисията прие, че представените такива отговарят на поставените от Възложителя изисквания. 

Поради това комисията допусна всички участници – „АТС – БЪЛГАРИЯ“ ООД „ОФИС 

КОНСУМАТИВИ“ ООД, КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ и „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД до 

отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“.  

 

II. На 16.07.2020 г., от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Момчилград”, 

на адрес: гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска” №17, комисията се събра, за да отвори, 

разгледа и оцени ценовите предложения, поставени в плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” на участниците, които са допуснати до настоящия етап в процедурата, а именно: 

„АТС – БЪЛГАРИЯ“ ООД „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД, КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ и 

„ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД. Запечатаните пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” 

на посочените участници се отвориха по реда на постъпване на офертите и се оповестиха 

предложенията им, както следва:  

Участникът „АТС-БЪЛГАРИЯ” ООД предлага: 

№ Показатели (П) - наименование Предложение на участника 

1 П1 – „Обща цена за доставка на артикули, посочени в 

Техническата спецификация“ 

289,84 

2 П2 – „Процент търговска отстъпка от официално 

обявените единични цени на други артикули“ 

30 % 

Участникът „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД предлага: 
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№ Показатели (П) - наименование Предложение на участника 

1 П1 – „Обща цена за доставка на артикули, посочени в 

Техническата спецификация“ 

172,71 

2 П2 – „Процент търговска отстъпка от официално 

обявените единични цени на други артикули“ 

20 % 

 

            Участникът КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ предлага: 

№ Показатели (П) - наименование Предложение на участника 

1 П1 – „Обща цена за доставка на артикули, посочени в 

Техническата спецификация“ 

136,75 

2 П2 – „Процент търговска отстъпка от официално 

обявените единични цени на други артикули“ 

21 % 

 

            Участникът „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД предлага: 

№ Показатели (П) - наименование Предложение на участника 

1 П1 – „Обща цена за доставка на артикули, посочени в 

Техническата спецификация“ 

187,49 

2 П2 – „Процент търговска отстъпка от официално 

обявените единични цени на други артикули“ 

25 % 

 

Комисията продължи работата си и на това заседание направи проверка на ценовите 

предложения на всички участници, за липсата или наличието на обстоятелството по смисъла на 

чл. 72 от ЗОП. От направените изчисления комисията констатира, че:  

- предложението на участника KOOПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ по Показател П1 - „Обща цена 

за доставка на артикули, посочени в Техническата спецификация“ е с 36,89% (тридесет и шест 

цяло осемдесет и девет процента) по-благоприятно от средната стойност на останалите 

предложения по същия показател; 

- предложението на участника „АТС-Бълагрия“ ООД по Показател П2 - „Обща цена за 

доставка на артикули, посочени в Техническата спецификация“ е с 36,36 % (тридесет и шест 

цяло тридесет и шест процента) по-благоприятно от средната стойност на останалите 

предложения по същия показател. 

За останалите участници в процедурата не установи предложение на някой от тези 

участници да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията 

на останалите участници по същия показател по отношение и на двата показателя. 

Ето защо, в изпълнение на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията указа на участниците –

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ и „АТС-Бълагрия“ ООД, че в 5 (пет) дневен срок, считано от датата 

на получаване на настоящия протокол, следва да представят в деловодството на ТП „ДГС 

Момчилград” подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложенията им. 

 

III. На 28.07.2020 г., от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС 

Момчилград”, на адрес: гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска” №17, комисията се събра, за да 

разгледа постъпилите писмени обосновки по чл. 72, ал. 1 от ЗОП от участници по отношение на 

които е изискана такава, както и да оцени и класира предложенията на участниците, които са 

допуснати до по-нататъшно участие в процедурата. 

Комисията установи, че обосновките са постъпили в срока по чл. 72, ал. 1 от ЗОП и 

пристъпи към тяхното отваряне и разглеждане, по реда на постъпването на обосновките. След 

подробно разглеждане на предоставените обосновки и приложените доказателствата, комисията 

счете, че обосновките са пълни и ясни, съдържат необходимите данни и обективни 

обстоятелства, представени са данни за калкулираните разходи, предвидените печалби, както и 

обосновки на същите с посочени благоприятни факти и обстоятелства за участниците, които са 

вследствие на добра търговска политика и практика. Поради това и с оглед тяхната пълнота и 

обективност, комисията реши да приеме представените подробни писмени обосновки и на 
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двамата участника, от които е искана обосновка – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ и „АТС-България“ 

ООД. 

На това заседание комисията пристъпи към оценка и класиране на ценовите 

предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници, а именно: „АТС – 

БЪЛГАРИЯ“ ООД „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД, КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ и „ХОРЕКА 

ЛОГИСТИК“ ООД. Офертите се оцениха съгласно Методиката за определяне на комплексната 

оценка – Приложение № 11 от документацията за участие. На база Методиката за изчисляване и 

след заместване на стойностите по показатели П1 и П2, се получи следното: 

 

1. ЗА УЧАСТНИКА  „АТС-БЪЛГАРИЯ” ООД: 

  

              Показател П1:     

                                                              136,75  

         П1 =………….. х 80 = 0,47х80 = 37,60т. 

                                                               289,84 

 

 Показател П2:                          30 

                                                   П2 =………..х 20 = 1х20 = 20т. 

                                                              30 

 

        След заместване на получените стойности комплексната оценка на участника „АТС-

БЪЛГАРИЯ” ООД е следната: 

 КО = 37,60т. + 20т. = 57,60т. 

 

2. ЗА УЧАСТНИКА  „ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД:  

              Показател П1:     

                                                              136,75  

         П1 =………….. х 80 = 0,79х80 = 63,20т. 

                                                               172,71 

 

 Показател П2:                          20 

                                                   П2 =………..х 20 = 0,67х20 = 13,40т. 

                                                              30 

 

 

        След заместване на получените стойности комплексната оценка на участника 

„ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД е следната: 

 КО = 63,20т. + 13,40т. = 76,60т. 

 

3. ЗА УЧАСТНИКА  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ : 

  

              Показател П1:     

                                                              136,75  

         П1 =………….. х 80 = 1х80 = 80т. 

                                                               136,75 

 

    Показател П2:                        21 

                                                   П2 =………..х 20 = 0,70х20 = 14т. 

                                                              30 
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        След заместване на получените стойности комплексната оценка на участника 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ е следната: 

 КО = 80т. + 14т. = 94т. 

 

4. ЗА УЧАСТНИКА  „ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД: 

  

              Показател П1:     

                                                              136,75  

         П1 =………….. х 80 = 0,73х80 = 58,40т. 

                                                               187,49 

 

    Показател П2:                        25 

                                                   П2 =………..х 20 = 0,83х20 = 16,60т. 

                                                              30 

 

        След заместване на получените стойности комплексната оценка на участника 

„ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД е следната: 

 КО = 58,40т. + 16,60т. = 75.00т. 

 

След оценяване на офертите, комисията определи следното класиране: 

 

             На първо място – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, вписан в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията с ЕИК 000885099, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ №139, с представител Елка Николова Каменова-

Цанкова – Председател на кооперация с получена комплексна оценка на офертата (КО) – 94 

точки. 

 

             На второ място - „ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД, вписан в Търговския регистър 

към Агенция по вписванията с ЕИК 201417931, със седалище и адрес на управление: гр. 

Пловдив, район р-н Южен, ул. „Кукленско шосе“ № 6-а, с представители Павел Димитров 

Стоянов и Петър Николов Георгиев – Управители, с получена комплексна оценка на 

офертата (КО) – 76,60 точки. 

 

            На трето място - ХОРЕКА ЛОГИСТИК” ООД, вписан в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията с ЕИК 201718799, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

район р-н Красно село, ж.к. Борово, бл. 231, ет. 14, ап. 69, с представители Константин 

Благородинов Николов и Ангел Любенов Кипров – Управители, с получена комплексна 

оценка на офертата (КО) – 75,00 точки. 

 

       На четвърто място - „АТС - БЪЛГАРИЯ” ООД, вписан в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията с ЕИК 130332479, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

район р-н Младост, бул. „Ана Ахматова“ № 9, с представители Георги Александров 

Александров и Александър Стефанов Георгиев – Управители, с получена комплексна оценка 

на офертата (КО) – 57,60 точки. 

 

 

IV. Предвид горното, комисията предлага на Директора на ТП „ДГС Момчилград“: 

1. да издаде решение, с което да обяви класирането на участниците, така както е 

посочено по-горе и в т. III от Протокол № 3/28.07.2020 г. на комисията; 

2. да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни 
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материали за нуждите на ТП „ДГС Момчилград“, за срок от 36 месеца“, открита с Решение 

№ 112/03.06.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Момчилград”, с класираният на първо място 

участник, а именно: КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, вписан в Търговския регистър към Агенция 

по вписванията с ЕИК 000885099, със седалище и адрес на управление: гр. София, район р-н 

Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 139, с представители Елка Николова Каменова-Цанкова – 

Председател на кооперацията. 

 

Настоящият доклад се състави и подписа от членовете на комисията на 28.07.2020 г. 

 

Приложения към настоящия доклад за работата на комисията: 

1. Протокол № 1/10.07.2020 г., 

2. Протокол № 2/16.07.2020 г., 

3. Протокол № 3/28.07.2020 г.; 

4. Документация; 

5. Оферти на участниците. 

 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: ………*/п/…………. 

               /инж. Халил Ибрямов/ 

 

Членове: 1. …………*/п/…………… 

                     /инж. Митко Ангелушев/ 

 

     2. …………*/п/…………… 

                      /Ерол Юмер/ 

 

     3. …………*/п/…………… 

                     /Митко Моллов/ 

 

     4. ………*/п/……….......... 

                /Александра Алчева/ 

 

Настоящият доклад, ведно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на 

настоящата процедура се предаде на директора на ТП „ДГС Момчилград“ за утвърждаване. 


