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УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Директор .........П........ 

 

ТД”Държавен резерв” 

 

Виолета Георгиева 

 

Дата: 29.12.2017 г. 

 

Вх. № 1618 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

Днес 29.12.2017г. в гр. Бургас, на основание чл. 20 ал. 4 и ал.5 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.81, ал. 2 от Вътрешните правила за 

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

военновременни запаси и запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти 

(ЗЗНН), утвърдени със Заповед № РД-10-389/31.10.2016 г. на Председателя на ДА 

ДРВВЗ и във връзка със събиране на оферти за избор на изпълнител за извършване на 

услуга, с предмет: „Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки 

автомобили, предоставени за служебно ползване на ТД „Държавен резерв” гр. 

Бургас, за срок от 1/една/ година”, съгласно Заповед № РД-10-95/28.12.2017 г. на 

Директора на ТД ДР гр. Бургас, се събра комисия в състав: 

 

Председател: Мая Светозарова Челебиев – Юрисконсулт в отдел ФДАПО при 

ТД „Държавен резерв” гр. Бургас; 

и Членове: 1.Стелиана Денева Грозданчева - Началник отдел ФДАПО  при ТД 

„Държавен резерв” гр. Бургас; 

2. Драга Георгиева Кирякова – Главен експерт в отдел УСБКРЗ при 

ТД „Държавен резерв” гр. Бургас 

  Резервни членове: 

   1. Галина Николова Янчева – Главен експерт в отдел УСБКРЗ при ТД 

„Държавен резерв” гр. Бургас 



2 

 

2. Евгени Петров Костадинов – Началник в отдел УСБКРЗ при ТД 

„Държавен резерв” гр. Бургас, 

се събра в 10.00 часа в административната сграда на ТД „Държавен резерв” гр. 

Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 9, ет. 3, със задача да получи, 

разгледа, оцени и класира по реда на тяхното постъпване подадената оферта за участие 

в избор на изпълнител за извършване на услуга, цитирана по-горе, по критерий за 

оценка /„най-ниска цена”/ оферта, отговаряща в най – висока степен на 

изискванията на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас. 

 

Комисията констатира, че в удължения срок за подаване на оферти във фронт – 

офиса на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас е постъпила 1( един брой) оферта, подадена 

по реда и както следва: 

1.Оферта с вх. № 1613/28.12.2017 г. от „Евросървиз” ЕООД, гр. Бургас 

 

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на офертата и на 

съдържащото се в нея ценово предложение, и установи както следва: 

Комисията констатира, че е получена оферта с вх. № 1613/28.12.2017 г. от 

„Евросървиз” ЕООД, гр. Бургас с ценово предложение: 

- Часова ценова ставка в лв./час при извършване на техническо обслужване и 

ремонт на автомобили – 25.00 (двадесет и пет) лева без ДДС. 

 

След като се запозна с представените документи, комисията счита, че са налице 

всички необходими и изискуеми документи за участие в процедурата, и участникът 

отговаря на изискванията на възложителя за възлагане на обществената поръчка. 

Във връзка с гореизложеното , комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор с участик „Евросървиз” ЕООД, гр. Бургас 

 

Настоящият протокол да се представи на Директора на ТД „Държавен резерв” гр. 

Бургас за утвърждаване. 

 

Настоящият протокол е съставен на 29.12.2017 г. Копие от протокола да се 

предостави на комисията и членовете за сведение. 
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Подписи на комисията: 

 

Председател: Мая Челебиев  ...............П....................                  

 

и членове:1.СтелианаДенева..................П......................... 

  

2. Драга Кирякова................П....................... 

 

  

 

 

 


