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Протокол № 9 

Днес, 29.05.2015 г. в 11:30 часа  в зала на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, гр. 

Стара Загора се проведе заседание на комисията назначена със Заповед № 47/17.04.2015 г. на 

Управителя на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, гр. Стара Загора за разглеждане, 

оценка и класиране на офертите на участниците в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на 55 нови дизелови 

автобуса висок екологичен клас за нуждите на обществения транспорт в град Стара 

Загора“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Дизелови съчленени автобуси за 

масов градски транспорт: 5 бр. и Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за масов 

градски транспорт: 50 бр.  

Комисията заседава в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Йордан Николов – Заместник кмет „Общинска собственост, стопанска 

политика, транспорт и екология“ в Община Стара Загора 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Росица Копривчина – Директор Дирекция „Стопанска политика“ в Община Стара Загора 

2. Мария Боянова – началник отдел „Обществени поръчки” в Община Стара Загора. 

3. Стойка Иванова – гл. експерт в отдел „Обществени поръчки” в Община Стара Загора; 

4. Мирослава Шопова – гл. експерт в Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция“ в 

Община Стара Загора 

5. Иван Филев – външен експерт; 

6. Стефан Кереков – външен експерт; 

7. Йорданка Малешкова – юрист на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара 

Загора; 

8. Георги Киряков - ръководител отдел в транспорта „Сервиз“ в „Тролейбусни и автобусни 

превози“ ЕООД, град Стара Загора; 

9. Иван Михайлов – автомонтьор в „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара 

Загора; 

10. Минка Стоименова – икономист в „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град 

Стара Загора. 

Поради невъзможност на редовните членове  Йордан Николов – Заместник кмет 

„Общинска собственост, стопанска политика, транспорт и екология“ в Община Стара Загора и 
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Мирослава Шопова – гл. експерт в Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция“ в Община 

Стара Загора да вземат участие в заседанието, същите бяха заменени от резервните членове 

Валентин Дончев - началник ремонт звено „Транспорт“ и Кирил Георгиев - електромонтьор в 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора. 

На заседанието присъства представител на участника СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – 

ПОЛША. 

Заседанието бе открито от Председателстващия Комисията. Критерий за оценка на 

офертите е „икономически най-изгодна оферта“.Председателстващият комисията съобщи, че в 

писмата за уведомяване за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения 

изпратени до участниците е допусната техническа грешка при изписване на оценката за 

обособена позиция №1 по показател 4 на участника „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ състояща 

се в разлика от две стотни и при изписване на оценките на участника „СИТИ ТРАНСПОРТ 

ГРУП“ ООД – УКРАЙНА по обособена позиция № 2 по показател 2 състояща се в четири 

хилядни и обяви резултатите от оценките на Техническите предложения, съдържащи се в Плик 

№ 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на допуснатите участници, и обяви 

допуснатите до отваряне на ценовите предложения участници, 

Комисията пристъпи към отваряне на плик № 3 с надпис „Предлагана цена” за 

обособени позиции № 1 и 2 и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите 

участници.  

1. Председателстващия Комисията отвори плик № 3 за обособена позиция 2 на 

участника СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША, с офертата вх. № 3 от 16.04.2015 г., 12:53 

часа подал оферта за обособена позиция 1 и обособена позиция 2 и установи, че същия съдържа 

папка с ценово предложение „Оригинал“ и папка с ценово предложение „Копие“. Комисията 

оповести ценовото предложение. 

Предлаганата от участника цена за Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за 

масов градски транспорт: 50 бр. е 26 325 450 лв. /двадесет и шест милиона триста двадесет и 

пет хиляди четиристотин и петдесет лева/ без ДДС  и 526 509 лв. /петстотин двадесет и 

шест хиляди петстотин и девет лева/ без ДДС за един брой автобус.  

2. Председателстващия Комисията отвори пликове № 3 за обособена позиция 1 и 2 

на участника „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ, с офертата вх. № 7 от 16.04.2015 г., 15:33 часа 

подал оферта за обособена позиция 1 и обособена позиция 2 и установи, че всеки от пликовете 

съдържа папка с ценово предложение „Оригинал“ и папка с ценово предложение „Копие“. 
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Комисията оповести ценовите предложения за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 

2. 

Предлаганата от участника цена за Обособена позиция 1: Дизелови съчленени 

автобуси за масов градски транспорт: 5 бр.: 3 373 806,75 лв. /три милиона триста седемдесет 

и три хиляди осемстотин и шест лева и седемдесет и пет стотинки/ без ДДС и 674 761,35 лв. 

/шестстотин седемдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и един лева и тридесет и 

пет стотинки/ без ДДС за един брой автобус. 

Комисията предложи на представителя на участника да подпише ценовото предложение. 

Същия го подписа. 

Предлаганата от участника цена за Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за 

масов градски транспорт: 50 бр.: 23 958 917,50 лв. /двадесет и три милиона деветстотин 

петдесет и осем хиляди деветстотин и седемнадесет лева и петдесет стотинки/ без ДДС  и 

479 178,35 лв. /четиристотин седемдесет и девет хиляди сто седемдесет и осем лева и 

тридесет и пет стотинки/ без ДДС за един брой автобус.  

Комисията предложи на представителя на участника да подпише ценовото предложение. 

Същия го подписа. 

 

3. Председателстващия Комисията отвори пликове № 3 за обособена позиция 1 и 2 

на участника „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП“ ООД – УКРАЙНА, с офертата вх. № 8 от 16.04.2015 

г., 15:36 часа подал оферта за обособена позиция 1 и обособена позиция 2 и установи, че всеки 

от пликовете съдържа папка с ценово предложение „Оригинал“ и папка с ценово предложение 

„Копие“. Комисията оповести ценовите предложения за обособена позиция № 1 и обособена 

позиция № 2. 

Предлаганата от участника цена за Обособена позиция 1: Дизелови съчленени автобуси 

за масов градски транспорт: 5 бр.: 3 491 156,55 лв. /три милиона четиристотин деветдесет и 

една хиляди сто петдесет и шест лева и петдесет и пет стотинки без ДДС и 698 231,31 лв. 

/шестстотин деветдесет и осем хиляди двеста тридесет и един лева и тридесет и една 

стотинки/ без ДДС за един брой автобус 

Комисията предложи на представителя на участника да подпише ценовото предложение. 

Същия го подписа. 

Предлаганата от участника цена за Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за 

масов градски транспорт: 50 бр.: 25 230 207,50 лв. /двадесет и пет милиона двеста и тридесет 
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хиляди двеста и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС  и 504 604,15 лв. /петстотин и 

четири хиляди шестстотин и четири лева и петнадесет стотинки/ без ДДС за един брой 

автобус.  

Комисията предложи на представителя на участника да подпише ценовото предложение. 

Същия го подписа. 

С извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието на 

комисията. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:  Мария Боянова – (П) 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Росица Копривчина – (П) 

2. Валентин Дончев – (П) 

3. Стойка Иванова – (П) 

4. Кирил Георгиев – (П) 

5. Иван Филев – (П) 

6. Стефан Кереков – (П) 

7. Йорданка Малешкова – (П) 

8. Георги Киряков - (П) 

9. Иван Михайлов – (П) 

10. Минка Стоименова – (П) 

 

На, 29.05.2015 г. в 13:00 часа  в зала на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, гр. 

Стара Загора се проведе закрито заседание на комисията назначена със Заповед № 47/17.04.2015 

г. на Управителя на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, гр. Стара Загора за разглеждане, 

оценка и класиране на офертите на участниците в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на 55 нови дизелови 

автобуса висок екологичен клас за нуждите на обществения транспорт в град Стара 

Загора“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Дизелови съчленени автобуси за 

масов градски транспорт: 5 бр. и Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за масов 

градски транспорт: 50 бр.  

Комисията заседава в състав: 



5 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Йордан Николов – Заместник кмет „Общинска собственост, стопанска 

политика, транспорт и екология“ в Община Стара Загора 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Росица Копривчина – Директор Дирекция „Стопанска политика“ в Община Стара Загора 

2. Мария Боянова – началник отдел „Обществени поръчки” в Община Стара Загора. 

3. Стойка Иванова – гл. експерт в отдел „Обществени поръчки” в Община Стара Загора; 

4. Мирослава Шопова – гл. експерт в Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция“ в 

Община Стара Загора 

5. Иван Филев – външен експерт; 

6. Стефан Кереков – външен експерт; 

7. Йорданка Малешкова – юрист на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара 

Загора; 

8. Георги Киряков - ръководител отдел в транспорта „Сервиз“ в „Тролейбусни и автобусни 

превози“ ЕООД, град Стара Загора; 

9. Иван Михайлов – автомонтьор в „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара 

Загора; 

10. Минка Стоименова – икономист в „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град 

Стара Загора. 

 

Комисията провери ценовите предложения на участниците по обособена позиция № 2 за 

наличието на обстоятелствата по чл.70, ал. 1 от ЗОП и не констатира такива. 

 

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения по Показател 5 – „Предлагана 

цена” (ПЦ), съобразно методиката за комплексна оценка на офертите.  

За обособена позиция № 1: 

Участникът „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ получава оценка по Показател 5 – 

„Предлагана цена” (ПЦ) – 30 точки. 

Участникът „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП“ ООД – УКРАЙНА получава оценка по 

Показател 5 – „Предлагана цена” (ПЦ) – 28,992 точки. 

За обособена позиция № 2: 

Участникът СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША получава оценка по Показател 5 – 

„Предлагана цена” (ПЦ) – 27,303 точки. 
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Участникът „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ получава оценка по Показател 5 – 

„Предлагана цена” (ПЦ) – 30 точки. 

Участникът „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП“ ООД – УКРАЙНА получава оценка по 

Показател 5 – „Предлагана цена” (ПЦ) – 28,488 точки. 

Комисията пристъпи към определяне на Комплексна оценка (КО) на участниците 

съобразно методиката за комплексна оценка на офертите.  

За обособена позиция № 1: 

Участникът „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ получава Комплексна оценка (КО) – 98,631 

точки. 

Участникът „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП“ ООД – УКРАЙНА получава Комплексна оценка 

(КО)  – 98,117 точки. 

За обособена позиция № 2: 

Участникът СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША получава Комплексна оценка (КО) – 

96,378 точки. 

Участникът „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ получава Комплексна оценка (КО) – 95,113 

точки. 

Участникът „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП“ ООД – УКРАЙНА получава Комплексна оценка 

(КО) – 91,896 точки. 

Комисията единодушно класира участниците в процедурата както следва: 

За обособена позиция № 1: 

На първо място класира участника „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ с Комплексна 

оценка (КО) – 98,631 точки. 

На второ място класира участника „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП“ ООД – УКРАЙНА 

получава Комплексна оценка (КО)  – 98,117 точки. 

За обособена позиция № 2: 

На първо място класира участника СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША с 

Комплексна оценка (КО) – 96,378 точки. 

На второ място класира участника „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ с Комплексна 

оценка (КО) – 95,113 точки. 

На трето място класира участника „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП“ ООД – УКРАЙНА с 

Комплексна оценка (КО) – 91,896 точки. 
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Въз основа на гореизложеното комисията предлага на възложителя да издаде мотивирано 

решение, с което да обяви класирането на участниците и да определи за изпълнител класираният 

на първо място участник. 

Неразделна част от настоящия протокол са Протокол №1 от 17.04.2015г.,  Протокол №2 

от 20.04.2015г., 24.04.2015г. и 27.04.2015г., Протокол № 3 от 14.05.2015г., Протокол № 4 от 

15.05.2015г., Протокол № 5 от 18.05.2015г., Протокол № 6 от 19.05.2015г., Протокол № 7 от 

20.05.2015г. и Протокол № 8 от 26.05.2015г. 

Настоящият протокол е съставен на 29.05.2015г. и заедно с цялата документация по 

процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Йордан Николов – (П) 

Заместник кмет „Общинска собственост, стопанска политика, транспорт и екология“ в 

Община Стара Загора 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Росица Копривчина – (П) 

2. Мария Боянова – (П) 

3. Стойка Иванова – (П) 

4. Мирослава Шопова – (П) 

5. Иван Филев – (П) 

6. Стефан Кереков – (П) 

7. Йорданка Малешкова – (П) 

8. Георги Киряков - (П) 

9. Иван Михайлов – (П) 

10. Минка Стоименова – (П) 

  

 На основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП на 01.06.2015 г. приемам протоколите от работата 

на комисията, ведно с цялата документация по процедурата. 

 

ДИМИТЪР АВДЖИЕВ (П) 

Управител на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД  

 


