
ПРОТОКОЛ № 2 

 
 

от разглеждането на обосновките относно предложения свързани с цена или разходи, 

които подлежат на оценяване и са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка 

представени от участници в производство по възлагане на обществена поръчка за 

доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с 

обява, с предмет: „Периодични доставки на гориво за отопление – газьол за 

промишлени и комунални цели  за нуждите на ОУ „Стою Шишков“, гр. Смолян“, 

открито с обява на директора на ОУ „Стою Шишков“ № 1 от 13.02.2017г., публикувана 

заедно с цялата документация на сайта на възложителя на интернет адрес: http://4ou-

shishkov.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-

%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0   - профил на 

купувача, за която обява на Портала за обществените поръчки е публикувана 

информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на 

стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП под уникален код ID 9061397 

 

Днес 08.03.2017 г., в 17.30 часа в учителска стая, находяща се в сградата на ОУ 

„Стою Шишков“, гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров“№ 57, ет. 1, в изпълнение на 

заповед  № РД 07 -382 /23.02.2017 г. на директора на ОУ „Стою Шишков“ се събра 

комисия в следния състав: 
 

Председател:  

Цонка Величкова Печилова – зам.директор 

Членове: 

1. Милена Милкова Хаджиева – правоспособен юрист. 

2. Станка Атанасова Герчева – отговорен счетоводител 

3. Аптула Вели Вели – огняр 

4. Златка Борисова Керимова – ст. начален учител  

 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно т. 13-16 от 

раздел VІ - Разглеждане, оценка и класиране на офертите от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка  

 

І.1.1 След като беше установено, че офертите на участниците САЛИНА 7“ ЕООД  и 

ЕТ„АНРИ 64– АНДРЕЙ КЕХАЙОВ“ съдържат предложения за процент отстъпка от 

цената на „Лукойл Нефтохим Бургас“АД към дата на доставката на горивото, които 

подлежат на оценяване и са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност 

на предложените проценти отстъпка в останалите оферти, комисията с Писма изх. № 

482/24.02.2017 г. и №483/24.02.2017 г.изиска от участниците да представят в срок от 5 

/пет/ дни от уведомяването подробна писмена обосновка за начина на тяхното 

образуване.  

Преди изтичане на срока се установи, че в деловодството на ОУ „Стою 

Шишков“, с вх. № 657/01.03.2017 г. е заведена обосновка от САЛИНА 7“ ЕООД   и с 

вх. № 656/28.02.2017 г. е заведена обосновка от ЕТ„АНРИ 64– АНДРЕЙ КЕХАЙОВ“. 

http://4ou-shishkov.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0
http://4ou-shishkov.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0
http://4ou-shishkov.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0


1.2. Комисията пристъпи към разглеждане и подробен анализ на така 

представените от участниците обосновки: 

1.2.1. Участникът САЛИНА 7“ ЕООД  обосновава предложеният процент 

отстъпка от цената на „Лукойл Нефтохим Бургас“АД към дата на доставката 

на горивото в размер на 5,7% /Пет цяло и седем процента/ със следните 

обстоятелства: 

Цената е формирана по следния начин: 

  максимална цена на закупуване от страна на участника: базисна цена минус / 

конкретно посочен /% 

 -  транспортно логистични разходи: + /конкретно посочен/ % от базисната цена 

 - рентабилност:  /конкретно посочен/ % от базисната цена 

 оферирана доставна цена: - базисна цена минус 5,7% 

Използваната от участника отстъпка  от минимум /конкретно посочен/ % е 

разпределена по описания по-горе начин, т.е.  % /разлика между цена на придобиване и 

продажна цена/ = /конкретно посочен/ % /транспортно логистични разходи/ + 

/конкретно посочен/% /печалба/ + 5,7% /отстъпка в полза на клиента/ 

Посочено е, че са налице обстоятелствата по чл.72, ал. 2 точки 1,2 и 4 от ЗОП, а 

именно:   

- Чл. 72 , ал 2, т.1. икономически особености на предоставяните услуги : 

Отстъпката, която се предлага представлява част от търговската отстъпка, която 

„Салина 7” ЕООД ползва от производителя на горивото. Поради реализиран голям 

оборот на горива за отопление през последните 12 месеца, в момента имат договорена 

преференциална отстъпка на гориво за отопление, която според определени клаузи на 

договора, варира от  до конкретно посочен процент. Терминала за експедиции се 

намира в с.Белозем, което допълнително редуцира транспортния разход. Независимо от 

произхода на горивото – български производител или внос, цената ще бъде 

калкулирана на база основния производител в страната „Лукойл България“ ЕООД, 

съгласно предоставената оферта. Като доказателство е приложено писмо за 

потвърждение на представените преференциални търговски условия за ползване на 

търговска отстъпка по отношение на предлаганите в продуктовата листа, произведени и 

доставяни от доставчика горива.  

- Чл. 72 , ал 2, т 2. наличието на изключително благоприятни условия за участника за 

предоставянето на услугите: При калкулиране на цената, изключително благоприятно 

условие за „Салина 7“ ЕООД се явява наличието на договори за доставка на горива за 

отопление с други клиенти в района на Смолян /Природо-математическа гимназия 

„В.Левски“, гр.Смолян/, което ще позволи комбиниране на транспорта и неговото 

минимизиране. Допълнителна ефективност се постига, тъй като превоза на гориво се 

извършва със собствени транспортни средства. Транспортния разход при всички 

варианти не надхвърля /конкретно посочен/ %. Като документи доказващи наличие на 

собствен транспорт са посочени документите, представени от участника с офертата за 

участие в настоящата обществена поръчка /свидетелства за регистрация на МПС, 

удостоверения и др./ Като доказателство за реализиран оборот се сочи публикуван в 

Търговския регистър отчет на фирмата. 

Чл. 72 , ал 2, т 4. спазване на задълженията по чл. 115от ЗОП: Декларира се, че 

„САЛИНА 7“ ЕООД спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с 

опазване на околната среда, социалното и трудовото право. Приложени са копия на 

сертификат по екологична система ISO 14001 и удостоверение от Инспекция по труда 

за липса на нарушения на социалното и трудово законодателство. 

 



След подробен анализ на обосновката на „САЛИНА 7“ ЕООД по отношение на нейната 

пълнота и обективност относно обстоятелствата, на които се позовава участникът, 

комисията преценя, че са налице основанията, закрепени в т. 12 от раздел VІ - 

Разглеждане, оценка и класиране на офертите от Изисквания към участниците и 

указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща 

Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка и чл.72, ал. 2 точка 

2 от ЗОП, поради което офертата на дружеството не следва да бъде отхвърлена, а 

обосновката следва да бъде приета. 

За определяне на цената за изпълнение на поръчката участникът е отчел всички 

съществени фактори и основните компоненти за формиране на предложения процент 

отстъпка, които са важни и следва да бъдат отразени при определянето му, а именно: 

Използваната от участника отстъпка от базисната цена /разлика между цена на 

придобиване и продажна цена/ е разпределена като отстъпка в полза на клиента, 

транспортно логистични разходи и печалба. Отстъпката, която се предлага 

представлява част от търговската отстъпка, която участникът ползва от производителя 

на горивото. Като доказателство е приложено писмо за потвърждение на представените 

преференциални търговски условия за ползване на търговска отстъпка по отношение на 

предлаганите в продуктовата листа, произведени и доставяни от доставчика горива, а 

благоприятно условие за участника е реализиран голям оборот на горива за отопление 

през последните 12 месеца, което му дава възможност да ползва и по-висок процент 

отстъпка при реализиране на определени количества. Приложеното писмо за 

потвърждение на представените преференциални търговски условия за ползване на 

търговска отстъпка обосновава наличието на конкретен ангажимент на доставчик към 

участника за по-нататъшно извършване на доставки по посочените в тях цени. Като 

благоприятно условие при калкулиране на цената за транспортни разходи са посочени - 

наличието на договори за доставка на горива за отопление с други клиенти в района на 

Смолян, което ще позволи комбиниране на транспорта и неговото минимизиране и 

извършване на превоза на гориво със собствени транспортни средства. Документи 

доказващи наличие на собствен транспорт са приложени към офертата на участника. 

Наличието на собствен транспорт за превоз на този вид товари от една страна  

обосновава липсата на допълнителни разходи като фактори влияещи на 

ценообразуването, а от друга доказват обезпеченост от към транспортни средства, 

обуславящи нормалното и безпрепятствено изпълнение на поръчката .При наличието 

на тези благоприятни условия и избраното техническо решение, участникът е 

предвидил, че транспортния разход при всички варианти не надхвърля определен 

процент. При анализ на така представените документи комисията установява, че е 

налице аргументираност в посоченото финансово планиране, участникът е анализирал, 

всички ключови фактори, които да определят числово формирането на стойността на 

отстъпката, която с оглед спецификата на поръчката се характеризира като напълно 

обоснована и достатъчно обезпечена. 

В обобщение следва да се посочи, че комисията споделя становището, че в 

оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

финансовите измерения на своето предложение, в това число размерите на 

предложения процент отстъпка,  ценообразуващите показатели, свързани с 

реализирането на доставките и процент на печалба, но при всички положения 

направените предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за комисията да 

е видно кои фактори с точно стойностно определяне са продиктували числовите 



изражения на предложението, което е извършено от участника. В заключение на така 

изложената обосновка комисията счита, че ценовата оферта на участника се основава 

на предвиждания със стойностно изражение, които са обезпечени, гарантирани и 

реално удостоверени от участника, като наред с това са отчетени спецификите на 

всички елементи, фактори и обстоятелства, които са относими и следва да бъдат 

съблюдавани при определянето на финансовото предложение, въз основа на което 

участника е удостоверил наличието на предложение, което да обезпечава качественото 

изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя за оферираната 

цена. Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой 

от членовете си счита, че участникът САЛИНА 7“ ЕООД по несъмнен начин доказва 

реалността и обективността на предлагания процент отстъпка. След подробен анализ на 

обосновката на САЛИНА 7“ ЕООД по отношение на нейната пълнота и обективност 

относно обстоятелствата, на които се позовава участникът, комисията приема 

писмената обосновка по отношение на предложеният процент отстъпка от цената на 

„Лукойл Нефтохим Бургас“АД към дата на доставката на горивото, поради наличие на 

обективни обстоятелства, свързани с предложеното техническо решение и наличието 

на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите. 

 

1.2.2. Участникът ЕТ„АНРИ 64– АНДРЕЙ КЕХАЙОВ“  обосновава предложеният 

процент отстъпка от цената на „Лукойл Нефтохим Бургас“АД към дата на 

доставката на горивото в размер на 5%/Пет процента/ със следните 

обстоятелства: 

ЕТ„АНРИ 64– АНДРЕЙ КЕХАЙОВ“ извършва търговска дейност от 

регистрацията си като правен субект и основната дейност е именно търговия на горива 

на едро. 

Обстоятелствата, които обуславят наличието на икономичност и благоприятни 

условия при изпълнението на поръчката са: 

- Наличие на многогодишен опит при изпълнение на сходни поръчки. В своята 

практика фирмата е извършвала доставки на гориво за отопление на 

министерства, общини, болници, предприятия и е натрупала голям опит в 

тази сфера. Дългосрочната работа с доставчици на горива и затвърдена 

оценка за надежден и коректен бизнес партньор води обективно и обуславя 

приоритетна обработка на доставките, качествено изпълнение и най-добри 

преференциални условия за работа; 

- Изградена структура от контрагенти клиенти и доставчици. Фирмата доставя 

горива за отопление по силата на сключени договори в област Смолян – 

Община Смолян, Община Рудозем, „Рубелла Бюти”АД, ПГПЧЕ”Иван 

Вазов”, ОДМВР и др. и това дава възможност да комбинира и да се 

съобразява с техническите възможности на клиентите. Това от своя страна 

дава възможност да се оптимизира цената и транспортните разходи; 

- Наличие на квалифициран персонал и отлично техническо оборудване – 

опита натрупан от големия обем от поръчки изпълнявани през годините води 

до бързи и адекватни решения и съответно оптимизиране разходите за труд. 

- Оптимизиране на процеса на доставка, чрез прилагане на индивидуален 

подход за всеки обект в съответствие със спецификата му. Комбинирането на 

доставките е основен фактор за подобряване на доставната цена; 

- Създадена е възможност за добро планиране; 



- Ползване на добри търговски отстъпки на база договорени отношения – 

добрата работа на екипа, наличието на финансов ресурс осигуряващ най-

добра позиция за най-ниска цена; 

- В договорените крайни цени е калкулирана минимална норма на печалба. 

Големият обем на работа дава основание политиката на фирмата да е 

„минимална печалба, максимални продажби” 

- Разполагаемост със собствена техническа база и оборудване. 

Всяко едно от тези обстоятелства се отнася до по-благоприятни условия, икономичност 

при изпълнение на поръчката и редуциране на цената. 

Ценообразуването на единичната цена за доставка на 1000 литра без ДДС е: 

Цена на доставчика /конкретно посочена цена/ лв./1000л. без ДДС 

Транспортни разходи – включени са в цената на доставчика 

Други разходи – /конкретно посочена стойност/ лв./1000л без ДДС 

Печалба -/конкретно посочена стойност/лв./1000л без ДДС 

Доставна цена франко възложител – /конкретно посочена цена/лв./1000л без ДДС. 

Като доказателства за обществени поръчки, по които фирмата е изпълнител са 

посочени страницата на АОП и публични сайтове. Приложени са: - търговска оферта с 

посочени отстъпки  за 1000 л гориво до базата на ЕТ„АНРИ 64– АНДРЕЙ КЕХАЙОВ“ ; 

ценоразпис на доставчика, акцизен документ и ценоразпис на Лукойл България. 

   След подробен анализ на обосновката на ЕТ„АНРИ 64– АНДРЕЙ КЕХАЙОВ“ по 

отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата, на които се 

позовава участникът, комисията преценя, че са налице основанията, закрепени в т. 12 

от раздел VІ - Разглеждане, оценка и класиране на офертите от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка и 

чл.72, ал. 2 точка 2 от ЗОП, поради което офертата на дружеството не следва да бъде 

отхвърлена, а обосновката следва да бъде приета. 

За определяне на цената за изпълнение на поръчката участникът е отчел всички 

съществени фактори и основните компоненти за формиране на предложения процент 

отстъпка, които са важни и следва да бъдат отразени при определянето му, а именно: 

Ползване на добри търговски отстъпки на база договорени отношения, наличие на 

многогодишен опит при изпълнение на сходни поръчки, изградена структура от 

контрагенти клиенти и доставчици. Като доказателство е приложена оферта с посочени 

отстъпки  за 1000 л гориво до базата на участника, като при реализиране на по–големи 

количества горива се ползва и по-висок процент отстъпка. Приложената оферта за 

представените преференциални търговски условия за ползване на търговска отстъпка 

обосновава наличието на конкретен ангажимент на доставчик към участника за по-

нататъшно извършване на доставки по посочените в тях цени. Като благоприятно 

условие при калкулиране на цената за транспортни разходи са посочени - наличието на 

договори за доставка на горива за отопление с други клиенти в района на Смолян, което 

ще позволи комбиниране на транспорта, неговото оптимизиране и възможност да се 

съобразява с техническите възможности на клиентите. Като благоприятни условия и 

икономичност при изпълнението участникът сочи и наличие на квалифициран персонал 

и отлично техническо оборудване, а опита натрупан от големия обем от поръчки 

изпълнявани през годините води до бързи и адекватни решения и съответно 

оптимизиране разходите за труд. 

Наличието на собствен транспорт за превоз на този вид товари и персонал от една 

страна  обосновава липсата на допълнителни разходи като фактори влияещи на 



ценообразуването, а от друга доказват обезпеченост от към транспортни средства, 

обуславящи нормалното и безпрепятствено изпълнение на поръчката.  

В предложените крайни цени е калкулирана минимална норма на печалба. Големият 

обем на работа дава основание политиката на фирмата да е „минимална печалба, 

максимални продажби”. Като документи, сочещи конкретно в цифрово изражение 

начина на формиране на  предлаганите цени са приложени – търговска оферта с 

посочени отстъпки  за 1000 л гориво до базата на ЕТ„АНРИ 64– АНДРЕЙ КЕХАЙОВ“  

ценоразпис на доставчика, акцизен документ и ценоразпис на Лукойл България. 

 При анализ на така представените документи комисията установява, че е налице 

аргументираност в посоченото финансово планиране, участникът е анализирал, всички 

ключови фактори, които да определят числово формирането на стойността на 

отстъпката, която с оглед спецификата на поръчката се характеризира като напълно 

обоснована и достатъчно обезпечена. 

В обобщение следва да се посочи, че комисията споделя становището, че в 

оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

финансовите измерения на своето предложение, в това число размерите на 

предложения процент отстъпка,  ценообразуващите показатели, свързани с 

реализирането на доставките и процент на печалба, но при всички положения 

направените предвиждания следва да са аргументирани, обосновани и за комисията да 

е видно кои фактори с точно стойностно определяне са продиктували числовите 

изражения на предложението, което е извършено от участника. В заключение на така 

изложената обосновка комисията счита, че ценовата оферта на участника се основава 

на предвиждания със стойностно изражение, които са обезпечени, гарантирани и 

реално удостоверени от участника, като наред с това са отчетени спецификите на 

всички елементи, фактори и обстоятелства, които са относими и следва да бъдат 

съблюдавани при определянето на финансовото предложение, въз основа на което 

участника е удостоверил наличието на предложение, което да обезпечава качественото 

изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя за оферираната 

цена. Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой 

от членовете си счита, че участникът ЕТ„АНРИ 64– АНДРЕЙ КЕХАЙОВ“ по несъмнен 

начин доказва реалността и обективността на предлагания процент отстъпка. След 

подробен анализ на обосновката на ЕТ„АНРИ 64– АНДРЕЙ КЕХАЙОВ“ по отношение 

на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата, на които се позовава 

участникът, комисията приема писмената обосновка по отношение на предложеният 

процент отстъпка от цената на „Лукойл Нефтохим Бургас“АД към дата на доставката 

на горивото, поради наличие на обективни обстоятелства, свързани с предложеното 

техническо решение и наличието на изключително благоприятни условия за участника 

за предоставянето на продуктите. 

 

Въз основа на извършените анализи и констатации комисията единодушно и без 

особено мнение на членове от комисията  

 

 

 



Р Е Ш И: 

 
 І. Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви приема писмените 

обосновки на участниците „САЛИНА 7“ ЕООД  и ЕТ„АНРИ 64– АНДРЕЙ 

КЕХАЙОВ“  по отношение на предложеният процент отстъпка от цената на „Лукойл 

Нефтохим Бургас“АД към дата на доставката на горивото.   

 

ІІ. Допуска до оценка и класиране по критерий  за възлагане – „най-ниска цена“ на 

офертите следните участници:  

 

-  „ГОРРЕЛ“ЕООД 

- „САЛИНА 7“ ЕООД; 

- „ДМВ“ ЕООД 

- ЕТ„АНРИ 64– АНДРЕЙ КЕХАЙОВ“ 
 

 

 

Протоколът е изготвен на 09.03.2017 г. 
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