УТВЪРДИЛ!
Кмет на Община Котел: .........../п.п./*…………
/Коста Каранашев/
Дата: 17.09.2019 г.

ПРОТОКОЛ
На 26.08.2019г., в 14.00 часа в Заседателната зала, ет.1 в административната сграда на
Община Котел в изпълнение на Заповед № РД 13 – 347 / 26.08.2019г. на Кмета на Община Котел се събра комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Детелина Адамова – зам.кмет на Община Котел
ЧЛЕНОВЕ:1. Добри Николов - гл.юрисконсулт
2. Мария Караиванова – мл.специалист „Обществени поръчки”
със задача да разгледа, оцени и класира подадените оферти в отговор на публикувана
обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:
„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на
автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по
19 обособени позиции”.
Комисията започна работата си, след като получи представените оферти и съставения
протокол с данни за подалите оферти, входящи номера, дата и час на получаване.
Комисията установи, че в срока определен за получаване на оферти – 19.08.2019 г. 17.00
часа, удължен до 23.08.2019 г. до 17.00 часа са постъпили 6 (шест) оферти, както следва:
- оферта от „КРИСИ – 2” ООД, гр.Котел с вх.№ 12– 02 - 3 / 19.08.2019 г. – 08.18 часа по
обособени позиции № 4 и № 5.
- оферта от „ДЕДЕ 2” ЕООД, село Ябланово, община Котел с вх.№ 12 – 02 – 4 /
19.08.2019 г. – 15.59 часа по обособени позиции № 12 и № 17.
- оферта от ЕТ „АЛИ ДЕДЕ – ДЕДЕ 1”, село Ябланово, община Котел с вх.№ 12 - 02 - 5 /
19.08.2019 г. – 16.02 часа по обособени позиции № 9 и № 14.
- оферта от ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел
с вх.№ 12 - 02 - 6 / 19.08.2019 г. – 16.23 часа по обособени позиции №7, №8, №10,
№15, №16, №18 и № 19.
- оферта от „ДОРИС” ООД, град Сливен с вх.№ 12 – 02 – 7 / 19.08.2019 г. – 16.36 часа по
обособена позиция №2.
- оферта от „ДОРИС” ООД, град Сливен с вх.№ 12 – 02 – 8 / 19.08.2019 г. – 16.40 часа по
обособена позиция №3.
Комисията констатира, че по обособени позиции № 1, № 6, № 11 и № 13 няма
подадени оферти в определения от възложителя срок.
Преди да пристъпи към отваряне на офертите председателят и членовете на комисията
подписаха декларации по чл. 51, ал.8 от ППЗОП във връзка с чл.97, ал.2 от ППЗОП.
В началото на публичната част от заседанието на комисията при отваряне на офертите не
присъстваха участниците или техни упълномощени представители.
Комисията пристъпи към отваряне на депозираните оферти по реда на тяхното
постъпване.
След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника „КРИСИ –
2” ООД, гр.Котел е запечатана и непрозрачна, комисията пристъпи към нейното отваряне и
констатира, че съдържа папка с документи.
Ценовите предложения на участника „КРИСИ – 2” ООД, гр.Котел са следните:
По обособена позиция № 4
- „Автобусна линия от Областната транспортна схема: Сливен – Котел с час на тръгване
от Сливен 12:00 ч. и от Котел 6:45 ч. – цена на билета в едната посока от посочената
автобусна линия 6,00 (шест) лева крайна цена с ДДС.
По обособена позиция № 5

Автобусна линия от Областната транспортна схема : Сливен – Котел с час на тръгване
от Сливен 16:00 ч. и от Котел 11:00 ч. - цена на билета в едната посока от посочената
автобусна линия 6,00 (шест) лева крайна цена с ДДС.
Председателят и двамата членове на комисията подписаха техническото предложение
на участника „КРИСИ – 2” ООД, гр.Котел по обособени позиции № 4 и № 5.
След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника „ДЕДЕ 2”
ЕООД, село Ябланово, община Котел е запечатана и непрозрачна, комисията пристъпи към
нейното отваряне и констатира, че съдържа папка с документи.
Ценовите предложения на участника „ДЕДЕ 2” ЕООД, село Ябланово, община Котел са
следните:
По обособена позиция № 12
- Автобусна линия 1 от Общинската транспортна схема: Котел – Соколарци с час на
тръгване от Котел 15:00 ч. и от Соколарци 7:00 ч. - цена на билета в едната посока от
посочената автобусна линия 3,50 (три лева и петдесет стотинки) лева крайна цена с
ДДС.
Автобусна линия 2 от Общинската транспортна схема: Котел – Стрелци с час на
тръгване от Котел 8:00ч. и 12:30ч. и от Стрелци 9:00 ч.и 13:30 ч. - цена на билета в
едната посока от посочената автобусна линия 6,00 (шест) лева крайна цена с ДДС.
По обособена позиция № 17
- Автобусна линия от Общинската транспортна схема: Ябланово – Соколарци с час на
тръгване от Ябланово 6:30ч. и от Соколарци 16:00ч. - цена на билета в едната посока
от посочената автобусна линия 2,00 (два) лева крайна цена с ДДС.
Председателят и двамата членове на комисията подписаха техническото предложение
на участника „ДЕДЕ 2” ЕООД, село Ябланово, община Котел по обособени позиции № 12 и
№ 17.
След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника ЕТ „АЛИ
ДЕДЕ – ДЕДЕ 1”, село Ябланово, община Котел е запечатана и непрозрачна, комисията
пристъпи към нейното отваряне и констатира, че съдържа папка с документи.
Ценовите предложения на участника ЕТ „АЛИ ДЕДЕ – ДЕДЕ 1”, село Ябланово, община
Котел са следните:
По обособена позиция № 9
- Автобусна линия от Областната транспортна схема: Сливен – Ябланово с час на
тръгване от Сливен 17:00ч. и от Ябланово 8:30ч. - цена на билета в едната посока от
посочената автобусна линия 8,00 (осем) лева крайна цена с ДДС.
По обособена позиция № 14
- Автобусна линия 1 от Общинската транспортна схема: Котел – Ябланово с час на
тръгване от Котел 11:00ч. и от Ябланово 8:00ч. - цена на билета в едната посока от
посочената автобусна линия 3,50 (три лева и петдесет стотинки ) лева крайна цена с
ДДС.
- Автобусна линия 2 от Общинската транспортна схема: Котел – Ябланово с час на
тръгване от Котел 14:30ч. и от Ябланово 7:00ч. - цена на билета в едната посока от
посочената автобусна линия 3,50 (три лева и петдесет стотинки ) лева крайна цена с
ДДС.
Председателят и двамата членове на комисията подписаха техническото предложение
на участника ЕТ „АЛИ ДЕДЕ – ДЕДЕ 1”, село Ябланово, община Котел по обособени
позиции № 9 и № 14.
След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника ЕТ
„ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел е запечатана и
непрозрачна, комисията пристъпи към нейното отваряне и констатира, че съдържа папка с
документи.
Ценовите предложения на участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село
Филаретово, община Котел са следните:
По обособена позиция № 7
-

Автобусна линия от Областната транспортна схема: Сливен–Филаретово с час на
тръгване от Сливен 13:00ч. и от Филаретово 6:40ч. - цена на билета в едната посока от
посочената автобусна линия 7,00 (седем) лева крайна цена с ДДС.
По обособена позиция № 8
- Автобусна линия от Областната транспортна схема: Сливен – Котел с час на тръгване
от Сливен 14:00ч. и от Котел 10:00ч. - цена на билета в едната посока от посочената
автобусна линия 6,00 (шест) лева крайна цена с ДДС.
По обособена позиция № 10
- Автобусна линия от Областната транспортна схема: Сливен–Ябланово с час на
тръгване от Сливен 19:00ч. и от Ябланово 11:00ч. - цена на билета в едната посока от
посочената автобусна линия 7,00 (седем) лева крайна цена с ДДС.
По обособена позиция № 15
- Автобусна линия от Общинската транспортна схема: Котел–Ябланово с час на
тръгване от Котел 11:30ч. и от Ябланово 9:00ч. - цена на билета в едната посока от
посочената автобусна линия 3,50 (три лева и петдесет стотинки) лева крайна цена с
ДДС.
По обособена позиция № 16
- Автобусна линия от Общинската транспортна схема:Котел–Ябланово с час на
тръгване от Котел 14:15ч. и от Ябланово 7:15ч. - цена на билета в едната посока от
посочената автобусна линия 3,50 (три лева и петдесет стотинки) лева крайна цена с
ДДС.
По обособена позиция № 18
- Автобусна линия от Общинската транспортна схема: Котел – Ябланово с час на
тръгване от Котел 10:30ч. и от Ябланово 7:30ч. - цена на билета в едната посока от
посочената автобусна линия 3,50 (три лева и петдесет стотинки) лева крайна цена с
ДДС.
По обособена позиция № 19
- Автобусна линия от Общинската транспортна схема: Малко село – Ябланово с час на
тръгване от Малко село 7:35 ч. и от Ябланово 16:00ч. - цена на билета в едната посока
от посочената автобусна линия 1,00 (един) лева крайна цена с ДДС.
Председателят и двамата членове на комисията подписаха техническото предложение
на участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел
по обособени позиции №7, №8, №10, №15, №16, №18 и № 19.
В 14.15 часа, в заседанието на комисията влезе г-жа Теодора Енева – управител на
„ДОРИС” ООД, град Сливен. Г – жа Енева се легитимира с лична карта и се вписа в регистъра
на присъстващите, както и вписа в същия регистър часа на влизането си в заседанието на
комисията. Председателят на комисията обяви ценовите предложения на всички участници,
на които са отворени офертите до настоящия момент и предложи на г-жа Енева да подпише
техническите им предложения, но г-жа Енева отказа да ги подпише.
След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника „ДОРИС”
ООД, град Сливен по обособена позиция № 2 е запечатана и непрозрачна, комисията
пристъпи към нейното отваряне и констатира, че съдържа папка с документи.
Председателят на комисията обяви ценовите предложения по обособена позиция № 2 на
участника „ДОРИС” ООД, град Сливен, които са следните:
- Автобусна линия 1 от Републиканската транспортна схема с маршрутно разписание №
20201: София – Котел с час на тръгване от София 11:00ч. и от Котел 14:00ч. - цена на
билета в едната посока от посочената автобусна линия 20,80 (двадесет лева и
осемдесет стотинки) лева крайна цена с ДДС.
- Автобусна линия 2 от Общинската транспортна схема: Котел – Жеравна – Нейково –
Катунище – Градец – Медвен – Котел с час на тръгване от Котел в 6:00ч. и 13:30ч. цена на билета в едната посока от посочената автобусна линия 1,50 (един лев и
петдесет стотинки) лева крайна цена с ДДС.
Председателят и двамата членове на комисията подписаха техническото предложение
на участника „ДОРИС” ООД, град Сливен по обособена позиция № 2.
-

След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника „ДОРИС”
ООД, град Сливен по обособена позиция № 3 е запечатана и непрозрачна, комисията
пристъпи към нейното отваряне и констатира, че съдържа папка с документи.
Председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника „ДОРИС” ООД,
град Сливен, което е следното:
- Автобусна линия от Републиканската транспортна схема с маршрутно разписание №
20101: София – Котел с час на тръгване от София 16:00ч. и от Котел 4:30ч. - цена на
билета в едната посока от посочената автобусна линия 20,80 (двадесет лева и
осемдесет стотинки) лева крайна цена с ДДС.
Председателят и двамата членове на комисията подписаха техническото предложение на
участника „ДОРИС” ООД, град Сливен по обособена позиция № 3.
С извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на
комисията.
Комисията продължи работата си в закрито заседание и разгледа представените
документи от участника „КРИСИ – 2” ООД, гр.Котел. В заявлението си по образец № 1 по
обособена позиция № 4 участникът заявява, че е запознат с документацията за поръчката и
посочените в нея изисквания за изготвяне и представяне на оферта, за изпълнение на
обществената поръчка по съответната обособена позиция и приема да изпълни всички
задължения, произтичащи от обявените условия. Заявява също, че при изпълнение на
обособената позиция няма ползва подизпълнители и не се позовава на капацитета на трети
лица за доказване съответствието си с критериите за подбор. Твърди, че в случай, че бъде
определен за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 4, се задължава
при подписването на договора да представи документи, издадени от компетентни органи,
удостоверяващи липсата на посочените от възложителя основания за отстраняване и
документите за доказване съответствието с критериите за подбор.
С декларации по „Образец № 6 – 1” и „Образец № 6 – 2” участникът е декларирал
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1,2,3,4,6 и 7 от ЗОП. Декларирал е
също отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, отсъствие на
обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, както и липса на свързаност между участниците в
настоящата обществена поръчка.
Участникът е представил всички документи изисквани от възложителя и същите
съответстват на предварително обявените условия и изисквания на възложителя. С
представените документи участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние и съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника „КРИСИ – 2” ООД,
гр.Котел до разглеждане на техническото му предложение по обособена позиция № 4.
В заявлението си по образец №1 по обособена позиция № 5 участникът „КРИСИ – 2”
ООД, гр.Котел заявява, че е запознат с документацията за поръчката и посочените в нея
изисквания за изготвяне и представяне на оферта, за изпълнение на обществената поръчка
по съответната обособена позиция и приема да изпълни всички задължения, произтичащи от
обявените условия. Заявява също, че при изпълнение на обособената позиция няма ползва
подизпълнители и не се позовава на капацитета на трети лица за доказване съответствието
си с критериите за подбор. Твърди, че в случай, че бъде определен за изпълнител на
обществената поръчка по обособена позиция № 5, се задължава при подписването на
договора да представи документи, издадени от компетентни органи, удостоверяващи липсата
на посочените от възложителя основания за отстраняване и документите за доказване
съответствието с критериите за подбор.
Участникът е представил всички документи изисквани от възложителя и същите
съответстват на предварително обявените условия и изисквания на възложителя. С
представените документи участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние и съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.

С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника „КРИСИ – 2” ООД,
гр.Котел до разглеждане на техническото му предложение по обособена позиция № 5.
Комисията разгледа представените документи от участника „ДЕДЕ 2” ЕООД, село
Ябланово, община Котел. В заявлението си по образец №1 по обособена позиция № 12
участникът заявява, че е запознат с документацията за поръчката и посочените в нея
изисквания за изготвяне и представяне на оферта, за изпълнение на обществената поръчка
по съответната обособена позиция и приема да изпълни всички задължения, произтичащи от
обявените условия. Заявява също, че при изпълнение на обособената позиция няма ползва
подизпълнители и се позовава на капацитета на трето лице – ЕТ „Али Деде – Деде 1” , село
Ябланово, община Котел, ЕИК 119044136 за доказване съответствието си с критериите за
подбор. Твърди, че в случай, че бъде определен за изпълнител на обществената поръчка по
обособена позиция № 12, се задължава при подписването на договора да представи
документи, издадени от компетентни органи, удостоверяващи липсата на посочените от
възложителя основания за отстраняване и документите за доказване съответствието с
критериите за подбор.
С декларации по „Образец № 6 – 1” и „Образец № 6 – 2” участникът е декларирал
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1,2,3,4,6 и 7 от ЗОП. Декларирал е
също отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, отсъствие на
обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, както и липса на свързаност между участниците в
настоящата обществена поръчка.
С декларации по „Образец № 6 – 1” и „Образец № 6 – 2” третото лице - ЕТ „Али Деде –
Деде 1”, село Ябланово, община Котел също е декларирало липсата на основания за
отстраняване по чл.54, ал.1, т.1,2,3,4,6 и 7 от ЗОП, както и отсъствие на обстоятелствата по
чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици, отсъствие на обстоятелствата по чл.69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Третото лице - ЕТ „Али Деде – Деде 1”, село Ябланово, община Котел удостоверява, че
отговаря на изискванията за лично състояние и съответствието си с критериите за подбор,
поставени от възложителя.
Участникът е представил всички документи изисквани от възложителя и същите
съответстват на предварително обявените условия и изисквания на възложителя. С
представените документи участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние и съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника „ДЕДЕ 2” ЕООД, село
Ябланово, община Котел до разглеждане на техническото му предложение по обособена
позиция № 12.
В заявлението си по образец №1 по обособена позиция № 17 участникът „ДЕДЕ 2”
ЕООД, село Ябланово, община Котел заявява, че е запознат с документацията за поръчката
и посочените в нея изисквания за изготвяне и представяне на оферта, за изпълнение на
обществената поръчка по съответната обособена позиция и приема да изпълни всички
задължения, произтичащи от обявените условия. Заявява също, че при изпълнение на
обособената позиция няма ползва подизпълнители и се позовава на капацитета на трето
лице – ЕТ „Али Деде – Деде 1” , село Ябланово, община Котел за доказване съответствието
си с критериите за подбор. Твърди, че в случай, че бъде определен за изпълнител на
обществената поръчка по обособена позиция № 17, се задължава при подписването на
договора да представи документи, издадени от компетентни органи, удостоверяващи липсата
на посочените от възложителя основания за отстраняване и документите за доказване
съответствието с критериите за подбор.
Участникът е представил всички документи изисквани от възложителя и същите
съответстват на предварително обявените условия и изисквания на възложителя. С

представените документи участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние и съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника „ДЕДЕ 2” ЕООД, село
Ябланово, община Котел до разглеждане на техническото му предложение по обособена
позиция № 17.
Комисията разгледа представените документи от участника ЕТ „АЛИ ДЕДЕ – ДЕДЕ 1”,
село Ябланово, община Котел. В заявлението си по образец № 1 по обособена позиция № 9
участникът заявява, че е запознат с документацията за поръчката и посочените в нея
изисквания за изготвяне и представяне на оферта, за изпълнение на обществената поръчка
по съответната обособена позиция и приема да изпълни всички задължения, произтичащи от
обявените условия. Заявява също, че при изпълнение на обособената позиция няма ползва
подизпълнители и не се позовава на капацитета на трети лица за доказване съответствието
си с критериите за подбор. Твърди, че в случай, че бъде определен за изпълнител на
обществената поръчка по обособена позиция № 9, се задължава при подписването на
договора да представи документи, издадени от компетентни органи, удостоверяващи липсата
на посочените от възложителя основания за отстраняване и документите за доказване
съответствието с критериите за подбор.
С декларации по „Образец № 6 – 1” и „Образец № 6 – 2” участникът е декларирал
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1,2,3,4,6 и 7 от ЗОП. Декларирал е
също отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, отсъствие на
обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, както и липса на свързаност между участниците в
настоящата обществена поръчка.
Участникът е представил всички документи изисквани от възложителя и същите
съответстват на предварително обявените условия и изисквания на възложителя. С
представените документи участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние и съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника ЕТ „АЛИ ДЕДЕ – ДЕДЕ
1”, село Ябланово, община Котел до разглеждане на техническото му предложение по
обособена позиция № 9.
В заявлението си по образец №1 по обособена позиция № 14 участникът ЕТ „АЛИ ДЕДЕ
– ДЕДЕ 1”, село Ябланово, община Котел заявява, че е запознат с документацията за
поръчката и посочените в нея изисквания за изготвяне и представяне на оферта, за
изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция и приема да
изпълни всички задължения, произтичащи от обявените условия. Заявява също, че при
изпълнение на обособената позиция няма ползва подизпълнители и не се позовава на
капацитета на трети лица за доказване съответствието си с критериите за подбор. Твърди, че
в случай, че бъде определен за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция
№ 14, се задължава при подписването на договора да представи документи, издадени от
компетентни органи, удостоверяващи липсата на посочените от възложителя основания за
отстраняване и документите за доказване съответствието с критериите за подбор.
Участникът е представил всички документи изисквани от възложителя и същите
съответстват на предварително обявените условия и изисквания на възложителя. С
представените документи участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние и съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника ЕТ „АЛИ ДЕДЕ – ДЕДЕ
1”, село Ябланово, община Котел до разглеждане на техническото му предложение по
обособена позиция № 14.
Комисията разгледа представените документи от участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ –
МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел. В заявлението си по образец №1 по
обособена позиция № 7 участникът заявява, че е запознат с документацията за поръчката и
посочените в нея изисквания за изготвяне и представяне на оферта, за изпълнение на
обществената поръчка по съответната обособена позиция и приема да изпълни всички

задължения, произтичащи от обявените условия. Заявява също, че при изпълнение на
обособената позиция няма ползва подизпълнители и не се позовава на капацитета на трети
лица за доказване съответствието си с критериите за подбор. Твърди, че в случай, че бъде
определен за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 7, се задължава
при подписването на договора да представи документи, издадени от компетентни органи,
удостоверяващи липсата на посочените от възложителя основания за отстраняване и
документите за доказване съответствието с критериите за подбор.
С декларации по „Образец № 6 – 1” и „Образец № 6 – 2” участникът е декларирал
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1,2,3,4,6 и 7 от ЗОП. Декларирал е
също отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, отсъствие на
обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, както и липса на свързаност между участниците в
настоящата обществена поръчка.
Участникът е представил всички документи изисквани от възложителя и същите
съответстват на предварително обявените условия и изисквания на възложителя. С
представените документи участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние и съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ –
МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел до разглеждане на техническото му
предложение по обособена позиция № 7.
В заявлението си по образец №1 по обособена позиция № 8 участникът ЕТ „ТИМОТЕЙ
ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел заявява, че е запознат с
документацията за поръчката и посочените в нея изисквания за изготвяне и представяне на
оферта, за изпълнение на обществената поръчка по съответните обособени позиции и
приема да изпълни всички задължения, произтичащи от обявените условия. Заявява също, че
при изпълнение на поръчката няма ползва подизпълнители и се позовава на капацитета на
трети лица за доказване съответствието си с критериите за подбор. Третите лица, които ще
използва са следните: Румен Узунов и Фатме Кез. Твърди, че в случай, че бъде определен за
изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 8, се задължава при
подписването на договора да представи документи, издадени от компетентни органи,
удостоверяващи липсата на посочените от възложителя основания за отстраняване и
документите за доказване съответствието с критериите за подбор.
Третите лица: Румен Узунов и Фатме Кез с декларации по „Образец № 6 – 1” и „Образец
№ 6 – 2” също са декларирали липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1,
т.1,2,3,4,6 и 7 от ЗОП, както и отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици, отсъствие на обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Третите лица: Румен Узунов и Фатме Кез удостоверяват, че отговарят на изискванията за
лично състояние и съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Участникът е представил всички документи изисквани от възложителя и същите
съответстват на предварително обявените условия и изисквания на възложителя. С
представените документи участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние и съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ –
МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел до разглеждане на техническото му
предложение по обособена позиция № 8.
В заявлението си по образец №1 по обособена позиция № 10 участникът ЕТ „ТИМОТЕЙ
ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел заявява, че е запознат с
документацията за поръчката и посочените в нея изисквания за изготвяне и представяне на
оферта, за изпълнение на обществената поръчка по съответните обособени позиции и
приема да изпълни всички задължения, произтичащи от обявените условия. Заявява също, че

при изпълнение на поръчката няма ползва подизпълнители и се позовава на ресурса на трети
лица за доказване съответствието си с критериите за подбор. Третите лица, които ще
използва са следните: Фатме Кез и Зейнуш Кез. Твърди, че в случай, че бъде определен за
изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 10, се задължава при
подписването на договора да представи документи, издадени от компетентни органи,
удостоверяващи липсата на посочените от възложителя основания за отстраняване и
документите за доказване съответствието с критериите за подбор.
Третото лице Зейнуш Кез с декларации по „Образец № 6 – 1” и „Образец № 6 – 2” също е
декларирало липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1,2,3,4,6 и 7 от ЗОП,
както и отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, отсъствие
на обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
Третото лице Зейнуш Кез удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние
и съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Участникът е представил всички документи изисквани от възложителя и същите
съответстват на предварително обявените условия и изисквания на възложителя. С
представените документи участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние и съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ –
МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел до разглеждане на техническото му
предложение по обособена позиция № 10.
В заявлението си по образец №1 по обособена позиция № 15 участникът ЕТ „ТИМОТЕЙ
ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел заявява, че е запознат с
документацията за поръчката и посочените в нея изисквания за изготвяне и представяне на
оферта, за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция и
приема да изпълни всички задължения, произтичащи от обявените условия. Заявява също, че
при изпълнение на обособената позиция няма ползва подизпълнители и не се позовава на
капацитета на трети лица за доказване съответствието си с критериите за подбор. Твърди, че
в случай, че бъде определен за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция
№ 15, се задължава при подписването на договора да представи документи, издадени от
компетентни органи, удостоверяващи липсата на посочените от възложителя основания за
отстраняване и документите за доказване съответствието с критериите за подбор.
Участникът е представил всички документи изисквани от възложителя и същите
съответстват на предварително обявените условия и изисквания на възложителя. С
представените документи участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние и съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ –
МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел до разглеждане на техническото му
предложение по обособена позиция № 15.
В заявлението си по образец №1 по обособена позиция № 16 участникът ЕТ „ТИМОТЕЙ
ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел заявява, че е запознат с
документацията за поръчката и посочените в нея изисквания за изготвяне и представяне на
оферта, за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция и
приема да изпълни всички задължения, произтичащи от обявените условия. Заявява също, че
при изпълнение на поръчката няма ползва подизпълнители и се позовава на капацитета на
трето лице – Зейнуш Кез за доказване съответствието си с критериите за подбор. Твърди, че
в случай, че бъде определен за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция
№ 16, се задължава при подписването на договора да представи документи, издадени от
компетентни органи, удостоверяващи липсата на посочените от възложителя основания за
отстраняване и документите за доказване съответствието с критериите за подбор.
Участникът е представил всички документи изисквани от възложителя и същите
съответстват на предварително обявените условия и изисквания на възложителя. С

представените документи участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние и съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ –
МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел до разглеждане на техническото му
предложение по обособена позиция № 16.
В заявлението си по образец №1 по обособена позиция № 18 участникът ЕТ „ТИМОТЕЙ
ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел заявява, че е запознат с
документацията за поръчката и посочените в нея изисквания за изготвяне и представяне на
оферта, за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция и
приема да изпълни всички задължения, произтичащи от обявените условия. Заявява също, че
при изпълнение на поръчката няма ползва подизпълнители и се позовава на капацитета на
третите лица: Фатме Кез и Зейнуш Кез за доказване съответствието си с критериите за
подбор. Твърди, че в случай, че бъде определен за изпълнител на обществената поръчка по
обособена позиция № 18, се задължава при подписването на договора да представи
документи, издадени от компетентни органи, удостоверяващи липсата на посочените от
възложителя основания за отстраняване и документите за доказване съответствието с
критериите за подбор.
Участникът е представил всички документи изисквани от възложителя и същите
съответстват на предварително обявените условия и изисквания на възложителя. С
представените документи участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние и съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ –
МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел до разглеждане на техническото му
предложение по обособена позиция № 18.
В заявлението си по образец №1 по обособена позиция № 19 участникът заявява, че е
запознат с документацията за поръчката и посочените в нея изисквания за изготвяне и
представяне на оферта, за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена
позиция и приема да изпълни всички задължения, произтичащи от обявените условия.
Заявява също, че при изпълнение на обособената позиция няма ползва подизпълнители и не
се позовава на капацитета на трети лица за доказване съответствието си с критериите за
подбор. Твърди, че в случай, че бъде определен за изпълнител на обществената поръчка по
обособена позиция № 19, се задължава при подписването на договора да представи
документи, издадени от компетентни органи, удостоверяващи липсата на посочените от
възложителя основания за отстраняване и документите за доказване съответствието с
критериите за подбор.
Участникът е представил всички документи изисквани от възложителя и същите
съответстват на предварително обявените условия и изисквания на възложителя. С
представените документи участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние и съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ –
МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел до разглеждане на техническото му
предложение по обособена позиция № 19.
На 30.08.2019 г. в 13.00 часа, в заседателната зала на Община Котел комисията се събра
в същия състав да проведе следващото си заседание .
Комисията разгледа представените документи от участника „ДОРИС” ООД, град Сливен.
В заявлението си по образец №1 по обособена позиция № 2 участникът заявява, че е
запознат с документацията за поръчката и посочените в нея изисквания за изготвяне и
представяне на оферта, за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена
позиция и приема да изпълни всички задължения, произтичащи от обявените условия.
Заявява също, че при изпълнение на обособената позиция няма ползва подизпълнители и не
се позовава на капацитета на трети лица за доказване съответствието си с критериите за
подбор. Твърди, че в случай, че бъде определен за изпълнител на обществената поръчка по
обособена позиция № 2, се задължава при подписването на договора да представи
документи, издадени от компетентни органи, удостоверяващи липсата на посочените от

възложителя основания за отстраняване и документите за доказване съответствието с
критериите за подбор.
С декларации по „Образец № 6 – 1” и „Образец № 6 – 2” участникът е декларирал
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1,2,3,4,6 и 7 от ЗОП. Декларирал е
също отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, отсъствие на
обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, както и липса на свързаност между участниците в
настоящата обществена поръчка.
Участникът е представил всички документи изисквани от възложителя и същите
съответстват на предварително обявените условия и изисквания на възложителя. С
представените документи участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние и съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника „ДОРИС” ООД, град
Сливен до разглеждане на техническото му предложение по обособена позиция № 2.
В заявлението си по образец №1 по обособена позиция № 3 участникът „ДОРИС” ООД,
град Сливен заявява, че е запознат с документацията за поръчката и посочените в нея
изисквания за изготвяне и представяне на оферта, за изпълнение на обществената поръчка
по съответната обособена позиция и приема да изпълни всички задължения, произтичащи от
обявените условия. Заявява също, че при изпълнение на поръчката няма ползва
подизпълнители и не се позовава на капацитета на трети лица за доказване съответствието
си с критериите за подбор. Твърди, че в случай, че бъде определен за изпълнител на
обществената поръчка по обособена позиция № 3, се задължава при подписването на
договора да представи документи, издадени от компетентни органи, удостоверяващи липсата
на посочените от възложителя основания за отстраняване и документите за доказване
съответствието с критериите за подбор.
Участникът е представил всички документи изисквани от възложителя и същите
съответстват на предварително обявените условия и изисквания на възложителя. С
представените документи участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние и съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника „ДОРИС” ООД, град
Сливен до разглеждане на техническото му предложение по обособена позиция № 3.
Комисията пристъпи към разглеждане на „Техническото предложение” на участника
„КРИСИ – 2” ООД, гр.Котел.
С техническата си оферта по „Образец № 8” участникът „КРИСИ – 2” ООД, гр.Котел е
направил следните предложения:
- Обслужването на автобусната линия: Сливен – Котел с час на тръгване от Сливен 12:00
ч. и от Котел 6:45 ч. - предмет на обособена позиция № 4 ще се извършва със следните
автобуси:
а) Основен автобус – Ивеко Дейли (марка, модел), с регистрационен номер –
СН0486АР, на възраст – 11 (единадесет) години и дата на първоначална регистрация –
12.08.2008г.
б) Резервен автобус - Ивеко (марка, модел), с регистрационен номер – СН1301АН,
на възраст - 28 (двадесет и осем) години и дата на първоначална регистрация –
16.09.1991 г., който разполага с климатик.
Участникът твърди, че горепосочените автобуси са в изправно техническо състояние и
притежават всички документи, изисквани по закон и подзаконовата нормативна уредба за
извършване на обществен превоз на пътници.
Декларира, че разполага с гараж за местодомуване на посочените автобуси, че има
осигурена сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на посочените автобуси и
осигурен специалист с необходимата квалификация за ежедневен предпътен технически
преглед на автобусите.

Техническото предложение на участника „КРИСИ – 2” ООД, гр.Котел по обособена
позиция № 4 е подготвено и представено в съответствие с предварително обявените
условия на възложителя.
С техническата си оферта по „Образец № 8” участникът „КРИСИ – 2” ООД, гр.Котел е
направил следните предложения:
- Обслужването на автобусната линия: Сливен – Котел с час на тръгване от Сливен 16:00
ч. и от Котел 11:00 ч. - предмет на обособена позиция № 5 ще се извършва със следните
автобуси:
а) Основен автобус – Ивеко 50 Ц 14 В (марка, модел), с регистрационен номер –
СН1407КК, на възраст – 13 (тринадесет) години и дата на първоначална регистрация –
27.02.2006 г.
б) Резервен автобус - Ивеко (марка, модел), с регистрационен номер – СН1301АН,
на възраст - 28 (двадесет и осем) години и дата на първоначална регистрация –
16.09.1991 г., който разполага с климатик.
Участникът твърди, че горепосочените автобуси са в изправно техническо състояние и
притежават всички документи, изисквани по закон и подзаконовата нормативна уредба за
извършване на обществен превоз на пътници.
Декларира, че разполага с гараж за местодомуване на посочените автобуси, че има
осигурена сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на посочените автобуси и
осигурен специалист с необходимата квалификация за ежедневен предпътен технически
преглед на автобусите.
Техническото предложение на участника „КРИСИ – 2” ООД, гр.Котел по обособена
позиция № 5 е подготвено и представено в съответствие с предварително обявените
условия на възложителя.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника „КРИСИ – 2” ООД, гр.Котел по
обособена позиция № 4 и констатира, че същото е подготвено и представено в
съответствие с предварително обявените условия на възложителя.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника „КРИСИ – 2” ООД, гр.Котел по
обособена позиция № 5 и констатира, че същото е подготвено и представено в
съответствие с предварително обявените условия на възложителя.
С техническата си оферта по „Образец № 8 участникът „ДЕДЕ 2” ЕООД, село Ябланово,
община Котел е направил следните предложения:
- Обслужването на автобусните линии: Котел – Соколарци с час на тръгване от Котел
15:00 ч. и от Соколарци 7:00 ч. и Котел – Стрелци с час на тръгване от Котел 8:00ч. и 12:30ч.
и от Стрелци 9:00 ч.и 13:30 ч.- предмет на обособена позиция № 12 ще се извършва със
следните автобуси:
а) Основен автобус 1 – Сетра С 212 Х (марка, модел), с регистрационен номер –
СН3362НС, на възраст – 39 (тридесет и девет) години и дата на първоначална
регистрация – 20.05.1980 г., с екологични характеристики – EURO 3, който разполага с
климатик.
б) Резервен автобус – Рено Мастер (марка, модел), с регистрационен номер –
СН4835ВН, на възраст – 14 (четиринадесет) години и дата на първоначална
регистрация – 02.02.2005 г., с екологични характеристики – EURO 3, който разполага с
климатик.
Участникът твърди, че горепосочените автобуси са в изправно техническо състояние и
притежават всички документи, изисквани по закон и подзаконовата нормативна уредба за
извършване на обществен превоз на пътници.
Декларира, че разполага с гараж за местодомуване на посочените автобуси, че има
осигурена сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на посочените автобуси и
осигурен специалист с необходимата квалификация за ежедневен предпътен технически
преглед на автобусите.
Техническото предложение на участника „ДЕДЕ 2” ЕООД, село Ябланово, община Котел
по обособена позиция № 12 е подготвено и представено в съответствие с предварително
обявените условия на възложителя.

С техническата си оферта по „Образец № 8” участникът „ДЕДЕ 2” ЕООД, село Ябланово,
община Котел е направил следните предложения:
- Обслужването на автобусната линия: Ябланово – Соколарци с час на тръгване от
Ябланово 6:30ч. и от Соколарци 16:00ч. - предмет на обособена позиция № 17 ще се
извършва със следните автобуси:
а) Основен автобус – Сетра С 212 Х (марка, модел), с регистрационен номер –
СН3362НС, на възраст – 39 (тридесет и девет) години и дата на първоначална
регистрация – 20.05.1980 г., с екологични характеристики – EURO 3, който разполага с
климатик.
б) Резервен автобус – Рено Мастер (марка, модел), с регистрационен номер –
СН4835ВН, на възраст – 14 (четиринадесет) години и дата на първоначална
регистрация – 02.02.2005 г., с екологични характеристики – EURO 3, който разполага с
климатик.
Участникът твърди, че горепосочените автобуси са в изправно техническо състояние и
притежават всички документи, изисквани по закон и подзаконовата нормативна уредба за
извършване на обществен превоз на пътници.
Декларира, че разполага с гараж за местодомуване на посочените автобуси, че има
осигурена сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на посочените автобуси и
осигурен специалист с необходимата квалификация за ежедневен предпътен технически
преглед на автобусите.
Техническото предложение на участника „ДЕДЕ 2” ЕООД, село Ябланово, община Котел
по обособена позиция № 17 е подготвено и представено в съответствие с предварително
обявените условия на възложителя.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника „ДЕДЕ 2” ЕООД, село Ябланово,
община Котел по обособена позиция № 12 и констатира, че същото е подготвено и
представено в съответствие с предварително обявените условия на възложителя.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника „ДЕДЕ 2” ЕООД, село Ябланово,
община Котел по обособена позиция № 17 и констатира, че същото е подготвено и
представено в съответствие с предварително обявените условия на възложителя.
С техническата си оферта по „Образец № 8” участникът ЕТ „АЛИ ДЕДЕ – ДЕДЕ 1”, село
Ябланово, община Котел е направил следните предложения:
- Обслужването на автобусната линия: Сливен – Ябланово с час на тръгване от Сливен
17:00ч. и от Ябланово 8:30ч. - предмет на обособена позиция № 9 ще се извършва със
следните автобуси:
а) Основен автобус
– Мерцедес 315 ЦДИ Спринтер (марка, модел), с
регистрационен номер – СН5580ВВ, на възраст – 13 (тринадесет) години и дата на
първоначална регистрация – 10.08.2006 г., който разполага с климатик.
б) Резервен автобус – Рено Мастер (марка, модел), с регистрационен номер –
СН4835ВН, на възраст – 14 (четиринадесет) години и дата на първоначална
регистрация – 02.02.2005г., с екологични характеристики – EURO 3, който разполага с
климатик.
Участникът твърди, че горепосочените автобуси са в изправно техническо състояние и
притежават всички документи, изисквани по закон и подзаконовата нормативна уредба за
извършване на обществен превоз на пътници.
Декларира, че разполага със собствен гараж за местодомуване на посочените автобуси, че
има осигурена сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на посочените
автобуси и осигурен специалист с необходимата квалификация за ежедневен предпътен
технически преглед на автобусите.
Техническото предложение на участника ЕТ „АЛИ ДЕДЕ – ДЕДЕ 1”, село Ябланово,
община Котел по обособена позиция № 9 е подготвено и представено в съответствие с
предварително обявените условия на възложителя.
С техническата си оферта по „Образец № 8” участникът ЕТ „АЛИ ДЕДЕ – ДЕДЕ 1”, село
Ябланово, община Котел е направил следните предложения:
- Обслужването на автобусните линии: Котел – Ябланово с час на тръгване от Котел
11:00ч. и от Ябланово 8:00ч. и Котел – Ябланово с час на тръгване от Котел 14:30ч. и от

Ябланово 7:00ч. - предмет на обособена позиция № 14 ще се извършва със следните
автобуси:
а) Основен автобус 1 – Мерцедес 616ЦДИ Спринтер (марка, модел), с
регистрационен номер – СН7260АС, на възраст – 13 (тринадесет) години и дата на
първоначална регистрация – 27.04.2006 г., с екологични характеристики – EURO 3, който
разполага с климатик.
б) Основен автобус 2 – Сетра С 315 ГТ ХД (марка, модел), с регистрационен номер
– СН9740КА, на възраст – 19 (деветнадесет) години и дата на първоначална
регистрация – 04.07.2000 г., с екологични характеристики – EURO 3, който разполага с
климатик
в) Резервен автобус – Рено Мастер (марка, модел), с регистрационен номер –
СН4835ВН, на възраст – 14 (четиринадесет) години и дата на първоначална
регистрация – 02.02.2005г., с екологични характеристики – EURO 3, който разполага с
климатик.
Участникът твърди, че горепосочените автобуси са в изправно техническо състояние и
притежават всички документи, изисквани по закон и подзаконовата нормативна уредба за
извършване на обществен превоз на пътници.
Декларира, че разполага с гараж за местодомуване на посочените автобуси, че има
осигурена сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на посочените автобуси и
осигурен специалист с необходимата квалификация за ежедневен предпътен технически
преглед на автобусите.
Техническото предложение на участника ЕТ „АЛИ ДЕДЕ – ДЕДЕ 1”, село Ябланово,
община Котел по обособена позиция № 14 е подготвено и представено в съответствие с
предварително обявените условия на възложителя.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника ЕТ „АЛИ ДЕДЕ – ДЕДЕ 1”, село
Ябланово, община Котел по обособена позиция № 9 и констатира, че същото е подготвено
и представено в съответствие с предварително обявените условия на възложителя.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника ЕТ „АЛИ ДЕДЕ – ДЕДЕ 1”, село
Ябланово, община Котел по обособена позиция № 14 и констатира, че същото е подготвено
и представено в съответствие с предварително обявените условия на възложителя.
С техническата си оферта по „Образец № 8” участникът ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР
АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел е направил следните предложения:
- Обслу жването на автобусната линия: Сливен–Филаретово с час на тръгване от Сливен
13:00ч. и от Филаретово 6:40ч.- предмет на обособена позиция №7 ще се извършва със
следните автобуси:
а) Основен автобус 1 – Фолсваген ЛТ, с регистрационен номер – СН3939АТ, на
възраст – 15 години и дата на първоначална регистрация – 26.06.2004 г., с екологични
характеристики - EURO 4, който разполага с климатик.
б) Основен автобус 2 – Ивеко Дейли 50С11, с регистрационен номер – СН 2990ВН,
на възраст 17 (седемнадесет) години и дата на първоначална регистрация – 28.01.2002
г., с екологични характеристики - EURO 2, който разполага с климатик.
в) Резервен автобус – Мерцедес 315 ЦДИ (марка, модел), с регистрационен номер –
СН1188КА, на възраст – 12 (дванадесет) години и дата на първоначална регистрация –
02.10.2007 г., с екологични характеристики – EURO 4, който разполага с климатик.
Участникът твърди, че горепосочените автобуси са в изправно техническо състояние и
притежават всички документи, изисквани по закон и подзаконовата нормативна уредба за
извършване на обществен превоз на пътници.
Декларира, че разполага с гараж за местодомуване на посочените автобуси, че има
осигурена сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на посочените автобуси и
осигурен специалист с необходимата квалификация за ежедневен предпътен технически
преглед на автобусите.
Техническото предложение на участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село
Филаретово, община Котел по обособена позиция № 7 е подготвено и представено в
съответствие с предварително обявените условия на възложителя.

С техническата си оферта по „Образец № 8” участникът ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР
АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел е направил следните предложения:
- Обслужването на автобусната линия: Сливен – Котел с час на тръгване от Сливен
14:00ч. и от Котел 10:00ч. - предмет на обособена позиция №8 ще се извършва със
следните автобуси:
а) Основен автобус – Ивеко Турбо Дейли 4510 (марка, модел), с регистрационен
номер – СН6950НС, на възраст – 26 (двадесет и шест) години и дата на първоначална
регистрация – 12.08.1993г., който разполага с климатик.
б) Резервен автобус – Ивеко Турбо Дейли 4510 (марка, модел), с регистрационен
номер – СН4275АК, на възраст – 18 (осемнадесет) години и дата на първоначална
регистрация – 08.05.2001 г., който разполага с климатик.
Участникът твърди, че горепосочените автобуси са в изправно техническо състояние и
притежават всички документи, изисквани по закон и подзаконовата нормативна уредба за
извършване на обществен превоз на пътници.
Декларира, че разполага с гараж за местодомуване на посочените автобуси, че има
осигурена сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на посочените автобуси и
осигурен специалист с необходимата квалификация за ежедневен предпътен технически
преглед на автобусите.
Техническото предложение на участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село
Филаретово, община Котел по обособена позиция № 8 е подготвено и представено в
съответствие с предварително обявените условия на възложителя.
С техническата си оферта по „Образец № 8” участникът ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР
АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел е направил следните предложения:
- Обслужването на автобусната линия: Сливен–Ябланово с час на тръгване от Сливен
19:00ч. и от Ябланово 11:00ч.- предмет на обособена позиция №10 ще се извършва със
следните автобуси:
а) Основен автобус – Ивеко Турбо Дейли С11 (марка, модел), с регистрационен
номер – СН2990ВН, на възраст – 17 (седемнадесет) години и дата на първоначална
регистрация – 28.01.2002 г., който разполага с климатик.
б) Резервен автобус – Фолксваген ЛТ 46 2.8 ТДИ (марка, модел), с регистрационен
номер – СН9664АР,, на възраст – 19 (деветнадесет) години и дата на първоначална
регистрация – 13.04.2000 г., който разполага с климатик.
Участникът твърди, че горепосочените автобуси са в изправно техническо състояние и
притежават всички документи, изисквани по закон и подзаконовата нормативна уредба за
извършване на обществен превоз на пътници.
Декларира, че разполага с гараж за местодомуване на посочените автобуси, че има
осигурена сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на посочените автобуси и
осигурен специалист с необходимата квалификация за ежедневен предпътен технически
преглед на автобусите.
Техническото предложение на участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село
Филаретово, община Котел по обособена позиция № 10 е подготвено и представено в
съответствие с предварително обявените условия на възложителя.
С техническата си оферта по „Образец № 8 ” участникът ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР
АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел е направил следните предложения:
- Обслужването на автобусната линия: Котел–Ябланово с час на тръгване от Котел
11:30ч. и от Ябланово 9:00ч.- предмет на обособена позиция №15 ще се извършва със
следните автобуси:
а) Основен автобус – Мерцедес 315 ЦДИ (марка, модел), с регистрационен номер –
СН1188КА, на възраст – 12 (дванадесет) години и дата на първоначална регистрация –
02.10.2007 г., с екологични характеристики – EURO 4, който разполага с климатик.
б) Резервен автобус – Фолксваген ЛТ (марка, модел), с регистрационен номер –
СН3939АТ, на възраст – 15 (петнадесет) години и дата на първоначална регистрация –
26.06.2004г. с екологични характеристики – EURO 4, който разполага с климатик.

Участникът твърди, че горепосочените автобуси са в изправно техническо състояние и
притежават всички документи, изисквани по закон и подзаконовата нормативна уредба за
извършване на обществен превоз на пътници.
Декларира, че разполага с гараж за местодомуване на посочените автобуси, че има
осигурена сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на посочените автобуси и
осигурен специалист с необходимата квалификация за ежедневен предпътен технически
преглед на автобусите.
Техническото предложение на участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село
Филаретово, община Котел по обособена позиция № 15 е подготвено и представено в
съответствие с предварително обявените условия на възложителя.
С техническата си оферта по „Образец № 8” участникът ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР
АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел е направил следните предложения:
- Обслужването на автобусната линия: Котел–Ябланово с час на тръгване от Котел
14:15ч. и от Ябланово 7:15ч.- предмет на обособена позиция №16 ще се извършва със
следните автобуси:
а) Основен автобус – Фолксваген ЛТ 46 2.8 ТДИ (марка, модел), с регистрационен
номер – СН9664АР, на възраст – 19 (деветнадесет) години и дата на първоначална
регистрация – 13.04.2000 г., който разполага с климатик.
б) Резервен автобус – Мерцедес 315 ЦДИ (марка, модел), с регистрационен номер –
СН1188КА, на възраст – 12 (дванадесет) години и дата на първоначална регистрация –
02.10.2007 г., с екологични характеристики – EURO 4, който разполага с климатик.
Участникът твърди, че горепосочените автобуси са в изправно техническо състояние и
притежават всички документи, изисквани по закон и подзаконовата нормативна уредба за
извършване на обществен превоз на пътници.
Декларира, че разполага с гараж за местодомуване на посочените автобуси, че има
осигурена сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на посочените автобуси и
осигурен специалист с необходимата квалификация за ежедневен предпътен технически
преглед на автобусите.
Техническото предложение на участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село
Филаретово, община Котел по обособена позиция № 16 е подготвено и представено в
съответствие с предварително обявените условия на възложителя.
С техническата си оферта по „Образец № 8” участникът ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР
АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел е направил следните предложения:
- Обслужването на автобусната линия: Котел – Ябланово с час на тръгване от Котел
10:30ч. и от Ябланово 7:30ч. - предмет на обособена позиция №18 ще се извършва със
следните автобуси:
а) Основен автобус – Ивеко Турбо Дейли С11 (марка, модел), с регистрационен
номер – СН2990ВН, на възраст – 17 (седемнадесет) години и дата на първоначална
регистрация – 28.01.2002 г., който разполага с климатик.
б) Резервен автобус – Фолксваген ЛТ 46 2.8 ТДИ (марка, модел), с регистрационен
номер – СН9664АР, на възраст – 19 (деветнадесет) години и дата на първоначална
регистрация – 13.04.2000 г., който разполага с климатик.
Участникът твърди, че горепосочените автобуси са в изправно техническо състояние и
притежават всички документи, изисквани по закон и подзаконовата нормативна уредба за
извършване на обществен превоз на пътници.
Декларира, че разполага с гараж за местодомуване на посочените автобуси, че има
осигурена сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на посочените автобуси и
осигурен специалист с необходимата квалификация за ежедневен предпътен технически
преглед на автобусите.
Техническото предложение на участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село
Филаретово, община Котел по обособена позиция № 18 е подготвено и представено в
съответствие с предварително обявените условия на възложителя.
С техническата си оферта по „Образец № 8” участникът ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР
АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел е направил следните предложения:

- Обслужването на автобусната линия: Малко село – Ябланово с час на тръгване от
Малко село 7:35 ч. и от Ябланово 16:00ч. - предмет на обособена позиция №19 ще се
извършва със следните автобуси:
а) Основен автобус – Мерцедес 315 ЦДИ (марка, модел), с регистрационен номер –
СН1188КА, на възраст – 12 (дванадесет) години и дата на първоначална регистрация –
02.10.2007 г., с екологични характеристики – EURO 4, който разполага с климатик.
б) Резервен автобус – Фолксваген ЛТ (марка, модел), с регистрационен номер –
СН3939АТ, на възраст – 15 (петнадесет) години и дата на първоначална регистрация –
26.06.2004г. с екологични характеристики – EURO 4, който разполага с климатик.
Участникът твърди, че горепосочените автобуси са в изправно техническо състояние и
притежават всички документи, изисквани по закон и подзаконовата нормативна уредба за
извършване на обществен превоз на пътници.
Декларира, че разполага с гараж за местодомуване на посочените автобуси, че има
осигурена сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на посочените автобуси и
осигурен специалист с необходимата квалификация за ежедневен предпътен технически
преглед на автобусите.
Техническото предложение на участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село
Филаретово, община Котел по обособена позиция № 19 е подготвено и представено в
съответствие с предварително обявените условия на възложителя.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР
АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел по обособена позиция № 7 и констатира, че
същото е подготвено и представено в съответствие с предварително обявените условия на
възложителя.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР
АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел по обособена позиция № 8 и констатира, че
същото е подготвено и представено в съответствие с предварително обявените условия на
възложителя.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР
АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел по обособена позиция № 10 и констатира, че
същото е подготвено и представено в съответствие с предварително обявените условия на
възложителя.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР
АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел по обособена позиция № 15 и констатира, че
същото е подготвено и представено в съответствие с предварително обявените условия на
възложителя.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР
АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел по обособена позиция № 16 и констатира, че
същото е подготвено и представено в съответствие с предварително обявените условия на
възложителя.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР
АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел по обособена позиция № 18 и констатира, че
същото е подготвено и представено в съответствие с предварително обявените условия на
възложителя.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР
АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел по обособена позиция № 19 и констатира, че
същото е подготвено и представено в съответствие с предварително обявените условия на
възложителя.
На 13.09.2019 г. в 13.00 часа, в заседателната зала на Община Котел комисията се събра
в същия състав да проведе следващото си заседание .
С техническата си оферта по „Образец № 8” участникът „ДОРИС” ООД, град Сливен е
направил следните предложения:
- Обслужването на автобусните линии: София – Котел с час на тръгване от София 11:00ч.
и от Котел 14:00ч. и Котел – Жеравна – Нейково – Катунище – Градец – Медвен – Котел с
час на тръгване от Котел в 6:00ч. и 13:30ч. - предмет на обособена позиция № 2 ще се
извършва със следните автобуси:

а) Основен автобус 1 – Сетра С 515 ХД (марка, модел), с регистрационен номер –
СН3339АР, на възраст – 3 (три) години и дата на първоначална регистрация –
23.06.2016 г., с екологични характеристики – EURO 6А, който разполага с климатик.
б) Основен автобус 2 – Фолксваген Крафтер (марка, модел), с регистрационен
номер – СН0515АС, на възраст – 4 (четири) години и дата на първоначална регистрация
– 12.03.2015 г., с екологични характеристики – EURO 6, който разполага с климатик.
в) Резервен автобус – Сетра С 415 ХД (марка, модел), с регистрационен номер –
СН6676КА, на възраст – 9 (девет) години и дата на първоначална регистрация –
26.07.2010 г., с екологични характеристики – EURO 5, който разполага с климатик.
г) Резервен автобус – Ивеко Дейли Е 4 (марка, модел), с регистрационен номер –
СН5261КК, на възраст – 9 (девет) години и дата на първоначална регистрация –
26.11.2009 г., с екологични характеристики – EURO 4, който разполага с климатик.
Участникът твърди, че горепосочените автобуси са в изправно техническо състояние и
притежават всички документи, изисквани по закон и подзаконовата нормативна уредба за
извършване на обществен превоз на пътници.
Декларира, че разполага със нает с договор гараж за местодомуване на посочените
автобуси, че има осигурена сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на
посочените автобуси и осигурен специалист с необходимата квалификация за ежедневен
предпътен технически преглед на автобусите.
Техническото предложение на участника „ДОРИС” ООД, град Сливен по обособена
позиция № 2 е подготвено и представено в съответствие с предварително обявените
условия на възложителя.
С техническата си оферта по „Образец № 8” участникът „ДОРИС” ООД, град Сливен е
направил следните предложения:
- Обслужването на автобусната линия: София – Котел с час на тръгване от София 16:00ч.
и от Котел 4:30ч. - предмет на обособена позиция № 3 ще се извършва със следните
автобуси:
а) Основен автобус – Сетра С 515 ХД (марка, модел), с регистрационен номер –
СН5678АР, на възраст – 2 (две) години и дата на първоначална регистрация –
24.10.2016 г., с екологични характеристики – EURO 6А, който разполага с климатик.
б) Резервен автобус – Сетра С 415 ГТХД (марка, модел), с регистрационен номер –
СН6686КА, на възраст – 9 (девет) години и дата на първоначална регистрация –
27.06.2010 г., с екологични характеристики – EURO 5, който разполага с климатик.
Участникът твърди, че горепосочените автобуси са в изправно техническо състояние и
притежават всички документи, изисквани по закон и подзаконовата нормативна уредба за
извършване на обществен превоз на пътници.
Декларира, че разполага с нает с договор гараж за местодомуване на посочените
автобуси, че има осигурена сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на
посочените автобуси и осигурен специалист с необходимата квалификация за ежедневен
предпътен технически преглед на автобусите.
Техническото предложение на участника „ДОРИС” ООД, град Сливен по обособена
позиция № 3 е подготвено и представено в съответствие с предварително обявените
условия на възложителя.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника „ДОРИС” ООД, град Сливен по
обособена позиция № 2 и констатира, че същото е подготвено и представено в
съответствие с предварително обявените условия на възложителя.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника „ДОРИС” ООД, град Сливен по
обособена позиция № 3 и констатира, че същото е подготвено и представено в
съответствие с предварително обявените условия на възложителя.
Офертите на участниците отговарят като цяло на изискванията на Възложителя.
Комисията не може да приложи методиката на възложителя за оценка на офертите по
обособени позиции, тъй като за всяка от тях има подадена само по една оферта.
Комисията не може да извърши проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал.1 от
ЗОП, тъй като няма подадени три оферти по нито една от обособените позиции.

С оглед на гореизложеното комисията класира участниците по обособени позиции, както
следва :
По обособена позиция №2 - Автобусна линия от Републиканска транспортна схема с
маршрутно разписание № 20201: София – Котел с час на тръгване от София 11:00ч. и от
Котел 14:00ч. и Автобусна линия от Общинска транспортна схема: Котел – Жеравна –
Нейково – Катунище – Градец – Медвен – Котел с час на тръгване от Котел в 6:00ч. и
13:30ч
1. „ДОРИС” ООД, град Сливен
По обособена позиция №3 - Автобусна линия от Републиканска транспортна схема с
маршрутно разписание № 20101: София – Котел с час на тръгване от София 16:00ч. и от
Котел 4:30ч.
1. „ДОРИС” ООД, град Сливен
По обособена позиция №4 - Автобусна линия от Областна транспортна схема: Сливен –
Котел с час на тръгване от Сливен 12:00 ч. и от Котел 6:45 ч.
1. „КРИСИ – 2” ООД, гр.Котел
По обособена позиция №5 - Автобусна линия от Областна транспортна схема : Сливен –
Котел с час на тръгване от Сливен 16:00 ч. и от Котел 11:00 ч.
1. „КРИСИ – 2” ООД, гр.Котел
По обособена позиция № 7 - Автобусна линия от Областна транспортна схема: Сливен–
Филаретово с час на тръгване от Сливен 13:00ч. и от Филаретово 6:40ч.
1. ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел
По обособена позиция № 8 - Автобусна линия от Областна транспортна схема: Сливен –
Котел с час на тръгване от Сливен 14:00ч. и от Котел 10:00ч.
1. ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел
По обособена позиция № 9 - Автобусна линия от Областна транспортна схема: Сливен –
Ябланово с час на тръгване от Сливен 17:00ч. и от Ябланово 8:30ч.
1. ЕТ „АЛИ ДЕДЕ – ДЕДЕ 1”, село Ябланово, община Котел
По обособена позиция № 10 - Автобусна линия от Областна транспортна схема:
Сливен–Ябланово с час на тръгване от Сливен 19:00ч. и от Ябланово 11:00ч.
1. ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел,
По обособена позиция № 12 - Автобусна линия от Общинска транспортна схема: Котел –
Соколарци с час на тръгване от Котел 15:00 ч. и от Соколарци 7:00 ч. и Автобусна линия от
Общинска транспортна схема: Котел – Стрелци с час на тръгване от Котел 8:00ч. и 12:30ч. и
от Стрелци 9:00 ч.и 13:30 ч.
1. „ДЕДЕ 2” ЕООД, село Ябланово, община Котел
По обособена позиция № 14 - Автобусна линия от Общинска транспортна схема: Котел –
Ябланово с час на тръгване от Котел 11:00ч. и от Ябланово 8:00ч. и Автобусна линия от
Общинска транспортна схема: Котел – Ябланово с час на тръгване от Котел 14:30ч. и от
Ябланово 7:00ч.
1. ЕТ „АЛИ ДЕДЕ – ДЕДЕ 1”, село Ябланово, община Котел
По обособена позиция № 15 - Автобусна линия от Общинска транспортна схема: Котел–
Ябланово с час на тръгване от Котел 11:30ч. и от Ябланово 9:00ч.
1. ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел

По обособена позиция № 16 - Автобусна линия от Общинска транспортна схема:Котел–
Ябланово с час на тръгване от Котел 14:15ч. и от Ябланово 7:15ч.
1. ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел
По обособена позиция № 17 - Автобусна линия от Общинска транспортна схема:
Ябланово – Соколарци с час на тръгване от Ябланово 6:30ч. и от Соколарци 16:00ч.
1. „ДЕДЕ 2” ЕООД, село Ябланово, община Котел
По обособена позиция № 18 - Автобусна линия от Общинска транспортна схема: Котел –
Ябланово с час на тръгване от Котел 10:30ч. и от Ябланово 7:30ч.
1. ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел.
По обособена позиция № 19 - Автобусна линия от Общинска транспортна схема: Малко
село – Ябланово с час на тръгване от Малко село 7:35ч. и от Ябланово 16:00ч.
1. ЕТ „ТИМОТЕЙ ММ – МЕЖНУР АХМЕДОВ”, село Филаретово, община Котел.
В предвид гореизложеното, комисията предлага на Кмета на Община Котел в 30 – дневен
срок от датата на утвърждаване на протокола да сключи договори за изпълнение на
обществената поръчка за услуга с предмет – „Извършване на обществен превоз на пътници
по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и
общинската транспортни схеми по 19 обособени позиции” с участниците класирани на първо
място.
Комисията ще приключи своята работа с утвърждаване на протокола, отразяващ работата
й. Цялата документация за ОП за услуга с предмет: „Извършване на обществен превоз на
пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската,
областната и общинската транспортни схеми по 19 обособени позиции” включително всички
документи, изготвени в хода на работа на комисията ще бъдат предадени на Възложителя,
което ще бъде удостоверено с разписка, подписана от Кмета на Община Котел.
Дата и час на приключване на протокола: 13.09.2019 г. в 14.45 часа.
Председател: Детелина Адамова : ………/п./*……………
Членове: 1. Добри Николов : ………/п./*………………
2. Мария Караиванова : ………/п./*…………….
* Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП
във връзка със ЗЗЛД.

