
  
УТВЪРЖДАВАМ: 

 Директор ТД ДР - Варна: 

      _________П_________ 

           / Огнян Иванов / 

 

 

                                            О Б О Б Щ Е Н    П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

             Днес,  10.10.2017г., в 10.30 часа, в административната сграда на ТД  "Държавен 

резерв", гр. Варна комисия, назначена със  Заповед № РД-10-217/10.10.2017г. на 

Директора на ТД  "Държавен резерв", гр. Варна в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Николов Димитров – началник  отдел ФДАПО в ТД ДР Варна 

и членове:          1. Пламен Петков Маринов - началник сектор УС в ТД ДР Варна  

     2. Екатерина Стойчева Иванова–старши юрисконсулт в ТД ДР Варна 

 

се събра в ТД ДР - Варна за да отвори, разгледа и оцени оферти, постъпили след 

публикуване на обява за „Извършване на транспортни услуги по превоз на дърва за 

огрев и на индустриални стоки за нуждите на Териториална дирекция „Държавен 

резерв” – Варна, за срок от 1 /една/ година.“ 

          Комисията констатира, че в определения в обявата срок не е получена нито една 

оферта. След удължаването на срока съгласно чл.73, ал. 1,2 и 3  от Вътрешните правила 

за управление на цикъла на обществените поръчки и за продажби на държавни резерви, 

военновременни запаси и запаси по ЗЗНН е получена само 1 /една/ оферта. 

         На заседанието на комисията не присъства представител на участника.  

         След като се установи, че комисията е в пълен състав, тя пристъпи към отваряне 

на офертите .  

        Получената оферта е в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. Върху 

плика са посочени всички изискуеми от възложителя реквизити.  

        Всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

        Комисията разгледа представените от дружеството документи, констатира, че 

съответстват на изискванията на възложителя и оцени офертата на участника, както 

следва:   

        "ТОП КАРГО БГ" ЕООД, гр.Варна  с вх. № 2756/06.10.2017г.   – ценово 

предложение:  

– 2.50лв. /два лева и петдесет стотинки/ за 1 /един/ километър, без ДДС, за 

превоз на дърва за огрев;  

            – 2.50лв. /два лева и петдесет стотинки/ за 1 /един/ километър, без ДДС, за 

превоз на индустриални стоки; 

          С оглед гореизложеното и на основание чл. 77, ал.1 от Вътрешните правила за 

управление на цикъла на обществените поръчки и за продажби на държавни резерви, 

военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, комисията предлага на Възложителя да 

сключи договор за „Извършване на транспортни услуги по превоз на дърва за 

огрев и на индустриални стоки за нуждите на Териториална дирекция „Държавен 

резерв” – Варна, за срок от 1 /една/ година“ с "ТОП КАРГО БГ" ЕООД, гр. Варна. 

 

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:       _______П_______ 

             /О. Димитров/    

                    членове: ________П______  

           /П. Маринов / 

                                               ______П________ 
                                                /Е. Иванова /                                                


