
 

6600, гр. Кърджали, ул. „Булаир” № 35,  тел.: +35936166468, факс: +35936166440; Kardzhali@nssi.bg 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ 
 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 1 

На основание чл. 54 от ППЗОП 

 

Днес 01.09.2016 г. в 14.00 часа, в сградата на ТП на НОИ- Кърджали, ул. “Булаир” № 35 се 

проведе закрито заседание на Комисията, назначена със Заповед № 1015-08-119 / 01.09.2016 г. на 

Директора на ТП на НОИ – Кърджали за извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите, 

подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали”, открита с 

решение № 1040-08-6 от 27.07.2016г. на Директора на ТП на НОИ - Кърджали, публикувано 

обявление в регистъра на Агенцията по обществени поръчки на 29.07.2016 г. под № 00145-2016-0126 

и в “Официален вестник” на ЕС- бр.145 от 29.07.2016 г. и решение за одобряване на обявление за 

изменение или допълнителна информация №1040-08-6#1 от 11.08.2016 г. на Директора на ТП на 

НОИ - Кърджали, публикувано обявление в регистъра на Агенцията по обществени поръчки на 

15.08.2016 г. и в “Официален вестник” на ЕС- бр.156 от 13.08.2016 г. 

 

На заседанието присъстваха: 

 

Комисия в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     1. Галина Войнова-Стоева - Главен експерт в отдел „Административен“; 

ЧЛЕНОВЕ:                2. Емилия Кючукова – Главен счетоводител в отдел „Административен“;  

                          3. Любомир Макаков – Старши експерт в отдел „Административен“ 

                                     4. Радка Иванова – Старши експерт в отдел „Административен“; 

                                     5. Деян Янев - Юрисконсулт в отдел  „Административен“ 

 

и следните лица: 
1. Иван  Назъров – упълномощен представител на участника „АСО ГЛОБАЛ СЕКЮРИТИ” 

ООД гр. Хасково. 

2. Цветан Стоянов - упълномощен представител на участника „АСО ГЛОБАЛ СЕКЮРИТИ” 

ООД гр. Хасково. 

3. Ясен Деянов - упълномощен представител на участника „Саламандър - АСО” ООД гр. 

Перник. 

4. Петко Коев - упълномощен представител на участника „Вадим” ООД гр. София. 

 

С предавателно-приемателен протокол, отговорно длъжностно лице по т. 2 от Заповед № 

1015-08-80/03.06.2016 г. на Директора на ТП на НОИ – Кърджали предаде на Председателя на 

комисията по заповед № 1015-08-119 / 01.09.2016 г. на Директора на ТП на НОИ – Кърджали, 

следните документи:  

1. Списък на постъпилите оферти; 

2. 5 /пет/ броя оферти – запечатани в непрозрачна опаковка и с отбелязан входящ номер, дата 

и час на подаване; 

 

            Заседанието започна, като председателя на комисията обяви състава й съгласно Заповед № 

1015-08-119 / 01.09.2016 г. на Директора на ТП на НОИ – Кърджали, предмета на обществената 

поръчка, списъка с участниците и подадените оферти. 



 Председателят на комисията прикани всички нейни членове да попълнят декларация в 

съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от Правилна за прилагане на Закона за 

обществените поръчки /ППЗОП/ за липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/, след което комисията пристъпи към отваряне на офертите, по реда на 

тяхното постъпване в деловодството на ТП на НОИ – Кърджали. 

Съгласно представения на комисията предавателно-приемателен протокол и списък с 

постъпилите оферти комисията констатира, че: 

1. До 17.00 часа на 31.08.2016 г. в деловодството на ТП на НОИ – Кърджали са подадени 5 

/пет/ броя оферти;  

2. Броят на офертите съответства на включените в списъка поредни номера – общо 5 /пет/ 

броя; 

3. Списъкът е изготвен и предаден в необходимата писмена форма и цялост.  

4. Постъпилите оферти са представени в непрозрачни опаковки, с видимо ненарушена цялост 

и с поставен входящ номер, дата и час на подаване. 

 

 Първата постъпила оферта в деловодството на ТП на НОИ – Кърджали, регистрирана с вх. № 

1028-08-13 на 30.08.2016 г. в 15:28 часа е от участника „Вадим“ ООД – гр. София. 

 Комисията пристъпи към отваряне на опаковката, при което установи наличието на следните 

документи: 

1. Опис на представените документи; 

2. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/; 

3. Копие на лиценз за извършване на частна охранителна дейност с № 85 / 12.05.2004 г.; 

4. Копие на лиценз за извършване на частна охранителна дейност  с № 1504 / 07.04.2010 г.; 

5. Доказателства за извършените услуги, декларирани в ЕЕДОП; 

6.  Копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 

9001:2008; 

7.  Копие на сертификат за внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 

14001:2005; 

8.  Копие на сертификат ISO/IEC 27001:2013; 

9.  2 /два/ броя удостоверения от Агенцията по вписванията; 

10. Копие на пълномощно; 

11. Предложение за изпълнение на поръчката и приложения; 

12. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри за изпълнение на поръчката“. 

 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри за изпълнение на поръчката“ се подписаха от Г-н Цветан Стоянов - упълномощен 

представител на „Асо Глобал Секюрити“ ООД  - гр. Хасково  и всички членове на комисията.  

 

 Втората постъпила оферта в деловодството на ТП на НОИ – Кърджали, регистрирана с вх. № 

1028-08-14 на 31.08.2016 г. в 9:05 часа е от участника „Саламандър АСО“ ООД – гр. Перник 

 Комисията пристъпи към отваряне на опаковката, при което установи наличието на следните 

документи: 

1. Опис на представените документи; 

2. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/; 

3. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС; 

4. Копие на лиценз за извършване на частна охранителна дейност с № 476 / 21.01.2005 г.; 

5. Копие на лиценз за извършване на частна охранителна дейност с № 1799 / 19.03.2012 г.; 

6. Доказателства за извършените услуги, декларирани в ЕЕДОП; 

7. Копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 и 

приложение към сертификата; 

8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката и приложения; 

9. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ се подписаха от Г-н Петко Коев - упълномощен представител на „Вадим“ ООД – гр. 

София  и всички членове на комисията. 



 

 Третата постъпила оферта в деловодството на ТП на НОИ – Кърджали, регистрирана с вх. № 

1028-08-15 на 31.08.2016 г. в 10:08 часа е от участника „Кремък“ ЕООД – гр. Стара Загора 

 Комисията пристъпи към отваряне на опаковката, при което установи наличието на следните 

документи: 

1. Опис на представените документи; 

2. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/; 

3. Копие на лиценз за извършване на частна охранителна дейност с № 84 / 12.05.2004 г.; 

4.  Заверено копие на писмо рег. № У-41289 от 08.08.2012 г. на Главна Дирекция „Национална 

полиция“ към МВР; 

5. Доказателства за извършените услуги, декларирани в ЕЕДОП; 

6. Копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; 

7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката и приложения; 

8. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри за изпълнение на поръчката“. 

 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри за изпълнение на поръчката“ се подписаха от Г-н Цветан Стоянов - упълномощен 

представител на „Асо Глобал Секюрити“ ООД – гр. Хасково и всички членове на комисията. 

 

 Четвъртата постъпила оферта в деловодството на ТП на НОИ – Кърджали, регистрирана с вх. 

№ 1028-08-16 на 31.08.2016 г. в 10:12 часа е от участника „Селект Секюрити“ ООД – гр. София 

 Комисията пристъпи към отваряне на опаковката, при което установи наличието на следните 

документи: 

1. Списък на документите съдържащи се в офертата; 

2. Презентация – кратко представяне на фирмата; 

3. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/; 

4. Предложение за изпълнение на поръчката и приложения; 

5. 2 /два/ броя удостоверения от Агенцията по вписванията; 

6. Копие на лиценз за извършване на частна охранителна дейност с № 2676 / 28.03.2014 г.; 

7. Копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; 

8.  Копие на сертификат за внедрена система за управление на околната среда БДС ЕN ISO 

14001:2005;  

9. Копие на сертификат за внедрена система за управление на здравословни и безопасни 

условия на труд BS OHSAS 18001:2007; 

10.  Копие на разрешение № 490 / 17.09.2015 г. за осъществяване на противопожарно 

обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на 

пожарна безопасност в обекти; 

11.  Копие на сертификат с рег.№153-153/24.03.2015г. от завършено професионално обучение 

за „Поддържане на пожарогасителни, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и 

топлина, и пожарни кранове, съгласно Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г.; 

12. Копие на Разрешение за придобиване на оръжие с № 20150104526 / 25.02.2015 г.; 

13. Копие на Сертификат за проведено обучение на тема: Радиосъоръжение LRR 8000, работа 

със софтуер PowerLink и GPRS системи – AJAX; 

14.  Копие на застрахователна полица № 3400160200R00232 и спецификация; 

15.  Копие на Разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията № 01950 / 24.04.2014 г.; 

16.  Копие на Удостоверение от Комисията за защита на личните данни с № 401234; 

17.  Доказателства за извършените услуги, декларирани в ЕЕДОП; 

18.  Правилник за пропускателния режим в обект – проект; 

19. Декларация за технически и организационен ресурс за изпълнение на поръчката; 

20. Декларация за квалификация на персонала; 

21. Снимков материал; 

22. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри за изпълнение на поръчката“. 

 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри за изпълнение на поръчката“ се подписаха от Г-н Ясен Деянов - упълномощен 

представител на „Саламандър АСО“ ООД – гр. Перник  и всички членове на комисията. 



 

 Петата постъпила оферта в деловодството на ТП на НОИ – Кърджали, регистрирана с вх. № 

1028-08-17 на 31.08.2016 г. в 16:45 часа е от участника „Асо Глобал Секюрити“ ООД – гр. 

Хасково 

 Комисията пристъпи към отваряне на опаковката, при което установи наличието на следните 

документи: 

1. Опис на представените документи; 

2. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/; 

3. Копие на удостоверение от Агенцията по вписванията; 

4. Копие на лиценз за извършване на частна охранителна дейност с № 2334 / 17.10.2012 г.; 

5. Копие на удостоверение за регистрация за ЗДДС; 

6. Презентация  за дейността на „Асо Глобал Секюрити“ ООД – гр. Хасково; 

7. Професионален стаж и опит в охранителната дейност по години на „Асо Глобал Секюрити“ 

ООД – гр. Хасково; 

8. Копие на Разрешение за извършване на охранителна дейност с № 25 / 14.02.1995 г.; 

9. Копие на лиценз за извършване на частна охранителна дейност с № 614 / 13.06.2005 г.; 

10. Копие на лиценз за извършване на частна охранителна дейност с № 1078 / 29.01.2007 г.; 

11. Копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; 

12. Копие на сертификат за внедрена система за управление на здравословни и безопасни 

условия на труд  OHSAS 18001:2007; 

13. Копие на сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004; 

14. Копие на Удостоверение № 4160043 за администратор на лични данни; 

15. Доказателства за извършените услуги, декларирани в ЕЕДОП; 

16. Декларация за технически възможности и материална обезпеченост на „Асо Глобал 

Секюрити“ ООД – гр. Хасково; 

17. Снимков материал; 

18. Оферта съдържаща Предложение за изпълнение на поръчката и приложения към него; 

19. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“; 

 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ се подписаха от Г-н Петко Коев - упълномощен представител на „Вадим“ ООД – 

гр. София  и всички членове на комисията. 

 

С това публичната част на заседанието приключи. 

 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, което се проведе на 07.09.2016 г. в 

10.00 ч. в административната сграда на ТП на НОИ – Кърджали, като на основание чл. 54, ал. 7 от 

ППЗОП, разгледа представените от участниците документи за съответствието им с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя.  

 

След като разгледа документите, представени от участника „Вадим” ООД -гр.София, 

комисията констатира непълнота на подадените данни, а именно: 

            В представения ЕЕДОП, участникът не е попълнил част VI „Заключителни положения“, с 

която официално дава съгласието си Възложителя да получи достъп до документите, подкрепящи 

информацията, която е предоставена в съответната част, раздел, точка/и от представения ЕЕДОП за 

целите на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 

След като разгледа документите, представени от участника „Саламандър - Асо” ООД - гр. 

Перник, комисията констатира несъответствие на подадените данни, а именно: 

            В част III раздел „Г“ на ЕЕДОП, участникът е отбелязал и двата възможни отговора, т.е. 

отговор „ДА“ и отговор „НЕ“, от което не става ясно дали за него се прилагат или не специфичните 

национални основания за изключване, които са посочени в обявлението и в документацията за 

обществената поръчка, а именно наличието на обстоятелства по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от с тях лица и техните действителни собственици 

и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки /относно влязло в сила 



наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена 

поръчка участникът е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен/.  
 

 След като разгледа документите, представени от участника „Кремък“ ЕООД – гр. Стара 

Загора, комисията установи следното: 

 Всички документи, представени от участника са надлежно оформени, подписани и 

подпечатани, съответстващи с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя. 

 

След като разгледа документите, представени от участника „Селект Секюрити” ООД – гр. 

София, комисията констатира несъответствие и непълнота на подадените данни, а именно: 

В обявлението за обществена поръчка – Раздел III 1.1 „Годност за упражняване на 

професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или 

търговски регистри“ и съответно т. 2.1 на „Образец на оферта и указания за попълването й“ 

Възложителят е изискал участниците да притежават лиценз/и за извършване на частна охранителна 

дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/ на 

територията на страната или на Област Кърджали. 

Участникът е представил лиценз за извършване на частна охранителна дейност само по чл.5, 

ал. 1, т. 2 от ЗЧОД. 
В представения ЕЕДОП, участникът не е попълнил част II, буква „Б“ „Информация за 

представители на икономическия оператор“. Съдържанието на този раздел дава информация за 

всички лица, които представляват участника и формата, обхвата и целта на тяхното 

представителство.  

В представения ЕЕДОП, участникът не е попълнил част VI „Заключителни положения“, с 

която официално дава съгласието си Възложителя да получи достъп до документите, подкрепящи 

информацията, която е предоставена в съответната част, раздел, точка/и от представения ЕЕДОП за 

целите на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 

След като разгледа документите, представени от участника „Асо Глобал Секюрити” ООД -

гр. Хасково, комисията констатира несъответствие и непълнота на подадените данни, а именно: 

В обявлението за обществена поръчка – Раздел III 1.1 „Годност за упражняване на 

професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или 

търговски регистри“ и съответно т. 2.1 на „Образец на оферта и указания за попълването й“ 

Възложителят е изискал участниците да притежават лиценз/и за извършване на частна охранителна 

дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/ на 

територията на страната или на Област Кърджали. 

Участникът е представил лиценз за извършване на частна охранителна дейност само по чл.5, 

ал. 1, т. 2 от ЗЧОД. 
В документа „Образец на оферта и указания за попълването й“ към документацията за 

поръчката, Възложителят посочва в коя част от ЕЕДОП участникът предоставя (декларира) 

информация за сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарти за 

системи за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентен), издаден на името на 

участника, съгласно чл.63, ал.1, т.10 от ЗОП.  

В представения ЕЕДОП, участникът не е декларирал в част IV, буква „Г“, че ще може да 

представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическия оператор 

отговаря на стандартите за качество, а към офертата си участникът прилага заверено копие на 

валиден сертификат за управление на качеството – ISO 9001:2008. 

     

 Въз основа на гореизложеното, комисията реши: 

 

            На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, настоящият протокол да се изпрати на участниците в 

обществената поръчка в деня на публикуването му в профила на купувача, като в срок до 5 работни 

дни от получаването на протокола, участниците, по отношение, на които е констатирано непълнота 

и/или несъответствие на информацията могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други 



документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, съгласно чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП. 

 

 Председателят на комисията предаде цялата документация към настоящата обществена 

поръчка на отговорното лице по Заповед №1015-08-80 / 03.06.2016г. за съхранението й до 

провеждане на следващото заседание. 

 

Председателят на комисията обяви, че следващото заседание на комисията ще се състои след 

изтичане на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП. 

 

Настоящия протокол е съставен на 07.09.2016 г. и се състои от 6 страници. 

 

 
                                                КОМИСИЯ:               Председател:  ..............*.................... 

      Галина Войнова-Стоева                  

 

Членове:  ..............*.................... 

   Емилия Кючукова 

                                                                                           

   .................*.................. 

   Любомир Макаков    

      

   ................*................... 

                                                                                   Радка Иванова 

 

     .................*....................      

      Деян Янев 
 

 

 

 

 

 

*Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД       


