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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" 

ЦЕНТРАЛНА ТЕХНИЧЕСКА БАЗА С.СОКОЛОВО 

п.к.5392, община Дряново, тел.: 067222223, факс: 067222226, 067222227, e-mail: ctb_5240@abv.bg 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:  /П/ 

ДИРЕКТОР ЦТБ 

 

....../....../...........г. /Румяна Русинова/ 

 

ПРОТОКОЛ 

от комисия,  назначена със Заповед №РД – 09-77/06.11.2014 г. 

на Директор на ЦТБ 

 

 Днес, 25.11.2014 година, комисия в състав: 

 Председател: инж. Кирил Зографов – началник-отдел УКИО 

И членове: 1. Виолета Хайвазова – началник – отдел ФДАПО, 

                        2. Надежда Георгиева – юрисконсулт – отдел ФДАПО. 

            Резервен член: инж. Иван Цвятков – главен експерт – отдел УКИО. 

Получи по списък 1 бр. оферта, разгледа и оцени с критерий „най-ниска цена” за 

изпълнение на услуга – превоз на служителите на Централна техническа база с. Соколово от 

местоживеене до местоработата им и обратно по утвърдени 2 (два) броя маршрути и 

разписание със срок на изпълнение на услугата от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., както 

следва: 

1. Оферта с вх. №1296/24.11.2014 г., 16.10 ч. от „АЛЕКС О’К” ЕООД, със седалище и 

адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. ”Емилиян Станев” №6, адрес за 

кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” №74 – Автогара Юг, офис „Алекс 

О’К”, ЕИК: 104600641, тел.: 062/622 644, 0888/420 300, факс: 062/622 644, 

alexok_bg@mail.bg, представлявано от Александър Бенев Нанков – управител. 

Приложени са следните документи: 

– Техническо предложение за участие в обществена поръчка чрез публична покана 

с предмет „Извършване на транспортна услуга по превоз на служители на ЦТБ с. 

Соколово”; 

– Копие на лиценз с №02708 за превоз на пътници, издаден на 26.02.2013 г. от     

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

Валиден до 27.02.2018 г.; 

      –    Списък на ППС към лиценз за пътнически превози №2708; 

      –    Административни сведения за участника; 

– Ценово предложение за участие в обществена поръчка чрез публична покана с 

предмет „Извършване на транспортна услуга по превоз на служители на ЦТБ с. 

Соколово” – 0,94 лв. без включен ДДС за километър; 

– Копие на удостоверение изх. №20140904131045/04.09.2014 г. на Агенция по 

вписвания; 

– Копие на документ за регистрация по ЗТР; 

– Копие на документ за регистрация по ДДС от МФ - Данъчна администрация; 

– Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП на Александър 

Бенев Нанков; 
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– Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47 ал. 5 от ЗОП на Александър 

Бенев Нанков; 

– Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор за „Извършване на 

транспортна услуга по превоз на служители на ЦТБ с. Соколово”; 

– Копие на свидетелство за регистрация на ППС част I: автобус Ивеко Дейли Е4 – В 

3316 РМ, издадено от МВР - КАТ; 

– Копие на удостоверение №018242 на ППС за обществен превоз на пътници на 

територията на РБ към лиценз №02708, издадено от ИА „Автомобилна 

администрация” на 26.02.2013 г., валидно до 27.02.2018 г.; 

– Копие на задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за 

обществен превоз, полица №06214000000285 на ДЗИ Общо застраховане ЕАД, 

валидно до 24.00 часа на 31.12.2014 г.; 

– Копие на комбинирана полица за задължителна застраховка „Гражданска 

отговорност на автомобилите и доброволна застраховка „Злополука” на 

пътуващите в МПС с №08113002770621 на Дженерали Застраховане АД, валидно 

до 24.00 часа на 28.12.2014 г.; 

– Копие на удостоверение за техническа изправност на ППС с №6423171 от 

23.09.2014 г.; 

– Копие на протокол от извършен периодичен преглед за техническа изправност на 

ППС с №6423171 от 23.09.2014 г.; 

– Копие на удостоверение с №6423171 от 23.09.2014 г. за преминат допълнителен 

преглед за проверка на оборудването на автобус за случаен, специализиран и 

превоз за собствена сметка на деца и/или ученици, издадено от Министерство на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията; 

– Копие на протокол от контролна проверка на тахограф с №BG510108166, 

издадено от „Венци” ЕООД гр. Велико Търново; 

– Копие на свидетелство за регистрация на ППС част I:  автобус Ивеко Дейли Е4 – 

В 3319 РМ, издадено от МВР - КАТ; 

– Копие на удостоверение №018243 на ППС за обществен превоз на пътници на 

територията на РБ към лиценз №02708, издадено от ИА „Автомобилна 

администрация” на 26.02.2013 г., валидно до 27.02.2018 г.; 

– Копие на задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за 

обществен превоз, полица с №06214000000287 на ДЗИ Общо застраховане ЕАД, 

валидно до 24.00 часа на 31.12.2014 г.; 

– Копие на комбинирана полица за задължителна застраховка „Гражданска 

отговорност на автомобилите и доброволна застраховка „Злополука” на 

пътуващите в МПС с №08113002764702 на Дженерали Застраховане АД, валидно 

до 24.00 часа на 28.12.2014 г.; 

– Копие на удостоверение за техническа изправност на ППС с №5667740 от 

09.06.2014 г.; 

– Копие на протокол от извършен периодичен преглед за техническа изправност на 

ППС с №5667740 от 09.06.2014 г.; 

– Копие на протокол от контролна проверка на тахограф с №BG510108008, 

издадено от „Венци” ЕООД гр. Велико Търново; 

– Копие на свидетелство за регистрация на ППС част I: автобус Ивеко Дейли Е4 – В 

3325 РМ, издадено от МВР - КАТ; 

– Копие на удостоверение №018244 на ППС за обществен превоз на пътници на 

територията на РБ към лиценз №02708, издадено от ИА „Автомобилна 

администрация” на 26.02.2013 г., валидно до 27.02.2018 г.; 
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– Копие на задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за 

обществен превоз, полица с №06214000000286 на ДЗИ Общо застраховане ЕАД, 

валидно до 24.00 часа на 31.12.2014 г.; 

– Копие на комбинирана полица за задължителна застраховка „Гражданска 

отговорност на автомобилите и доброволна застраховка „Злополука” на 

пътуващите в МПС с №08113002770563 на Дженерали Застраховане АД, валидно 

до 24.00 часа на 28.12.2014 г.; 

– Копие на удостоверение за техническа изправност на ППС с №6429791 от 

24.09.2014 г.; 

– Копие на протокол от извършен периодичен преглед за техническа изправност на 

ППС с №6429791 от 24.09.2014 г.; 

– Копие на удостоверение с №6429791 от 24.09.2014 г. за преминат допълнителен 

преглед за проверка на оборудването на автобус за случаен, специализиран и 

превоз за собствена сметка на деца и/или ученици, издадено от Министерство на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията; 

– Копие на протокол от контролна проверка на тахограф с №BG510108048, 

издадено от „Венци” ЕООД гр. Велико Търново; 

– Копие на свидетелство за регистрация на ППС част I: автобус Ивеко Дейли Е4 – В 

3328 РМ, издадено от МВР - КАТ; 

– Копие на удостоверение №018245 на ППС за обществен превоз на пътници на 

територията на РБ към лиценз №02708, издадено от ИА „Автомобилна 

администрация” на 26.02.2013 г., валидно до 27.02.2018 г.; 

– Копие на задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за 

обществен превоз, полица с №410414229000036 на ДЗИ Общо застраховане ЕАД, 

валидно до 24.00 часа на 31.12.2014 г.; 

– Копие на комбинирана полица за задължителна застраховка „Гражданска 

отговорност на автомобилите и доброволна застраховка „Злополука” на 

пътуващите в МПС с №08113002764525 на Дженерали Застраховане АД, валидно 

до 24.00 часа на 28.12.2014 г.; 

– Копие на удостоверение за техническа изправност на ППС с №6428640 от 

24.09.2014 г.; 

– Копие на протокол от извършен периодичен преглед за техническа изправност на 

ППС с №6428640 от 24.09.2014 г.; 

– Копие на удостоверение с №6428640 от 24.09.2014 г. за преминат допълнителен 

преглед за проверка на оборудването на автобус за случаен, специализиран и 

превоз за собствена сметка на деца и/или ученици, издадено от Министерство на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията; 

– Копие на протокол от контролна проверка на тахограф с №BG510107992, 

издадено от „Венци” ЕООД гр. Велико Търново; 

– Копие на свидетелство за правоуправление на Борислав Иванов Йорданов с 

№280851515; 

– Копие на удостоверение за психологическа годност на Борислав Иванов 

Йорданов с №131143, издадено на 10.06.2013 г. и валидно до 10.06.2016 г.; 

– Копие на карта за квалификация за водач на МПС на Борислав Иванов Йорданов с 

№001-005705, валидно до 16.10.2016 г., издадено от МТИТС; 

– Копие на свидетелство за правоуправление на Петър Матев Иванов с 

№280851690; 

– Копие на удостоверение за психологическа годност на Петър Матев Иванов с 

№202728, издадено на 18.02.2014 г. и валидно до 18.02.2015 г.; 
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– Копие на карта за квалификация за водач на МПС на Петър Матев Иванов с 

№001-016674, валидно до 08.11.2017 г., издадена от МТИТС. 

  

С оглед на гореизложеното, комисията допуска до участие в класиране „Алекс О’К” 

ЕООД гр. Велико Търново, подало офертата в определения срок. 

Комисията, разглеждайки и оценявайки постъпилото предложение констатира, че 

участникът е представил всички изискуеми документи съгласно условията, заложени в 

публичната покана и техническата спецификация, на Възложителя. 

 

          Комисията, използвайки критерия за оценяване „най-ниска цена” 

 

Р Е Ш И: 

 

По процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за 

извършване на услуга – превоз на служителите на Централна техническа база с. Соколово от 

местоживеене до местоработата им и обратно по утвърдени 2 (два) броя маршрути и 

разписание със срок на изпълнение на услугата от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., както 

следва: 

 

 I-во място - „АЛЕКС О’К” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико 

Търново, ул. ”Емилиян Станев” №6, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. 

„Христо Ботев” №74 – Автогара Юг, офис „Алекс О’К”, ЕИК: 104600641, тел.: 062/622 644, 

0888/420 300, факс: 062/622 644, alexok_bg@mail.bg, представлявано от Александър Бенев 

Нанков – управител. 

 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с: 

 

„АЛЕКС О’К” ЕООД гр. Велико Търново 

 

 Договорът за превоз на служителите на Централна техническа база с. Соколово от 

местоживеене до местоработата им и обратно по утвърдени 2 (два) броя маршрути и 

разписание със срок на изпълнение на услугата от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., следва да 

бъде сключен при спазване изискванията за изпълнение на поръчката съгласно публичната 

покана, техническата спецификация и офертата на участника. 

Комисията приключи своята работа на 25.11.2014 г. в 12.00ч. и протоколът беше 

предаден на Директор на Централна техническа база – с. Соколово за утвърждаване. 

 

 

Комисия: 

Председател:  /П/ 

           (инж. К. Зографов) 

 

Членове: 1.  /П/ 

       (В. Хайвазова) 

 

     2. /П/ 

      (Н. Георгиева) 


