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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ 
 
 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 3 

На основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки /ППЗОП/ 

 

Днес, 26.09.2016 г. в 10.00 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“ 

 

 

 На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане и извършване на 

проверка на техническите предложения на допуснатите участници за съответствието с 

предварително обявените от Възложителя условия. 

 

 Техническото предложение на участника „Вадим” ООД - гр.София съдържа следните 

документи: 

 

 1. Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 2; 

 2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по Образец № 2.1; 

 3. Декларация за срока на валидност на офертата по образец № 2.2; 

 4. Декларация за спазени задължения, свързани  с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд по Образец № 2.3; 

 5. Проект на „План за охрана и Правилник за пропускателен режим на обект на ТП на НОИ – 

Кърджали“ 

  



 

 След като разгледа всички представени документи от участника, комисията счита, че 

Техническото предложението за изпълнение на поръчката отговаря изцяло на предварително 

обявените условия от Възложителя. 

 

 Техническото предложение на участника „Саламандър АСО” ООД – гр. Перник съдържа 

следните документи: 

 

 1. Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 2; 

 2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по Образец № 2.1; 

 3. Декларация за срока на валидност на офертата по образец № 2.2; 

 4. Декларация за спазени задължения, свързани  с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд по Образец № 2.3; 

 5. Проект на „Правилник за организация на охраната, сигурността и пропускателния режим в 

Административната сграда на ТП на НОИ - Кърджали“ 

  

 След като разгледа всички представени документи от участника, комисията счита, че 

Техническото предложението за изпълнение на поръчката отговаря изцяло на предварително 

обявените условия от Възложителя. 

 

Техническото предложение на участника „Кремък“ ЕООД – гр. Стара Загора съдържа 

следните документи: 

 

 1. Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 2; 

 2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по Образец № 2.1; 

 3. Декларация за срока на валидност на офертата по образец № 2.2; 

 4. Декларация за спазени задължения, свързани  с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд по Образец № 2.3; 

 5. Проект на „Правилник за пропускателен режим в обект ТП на НОИ - Кърджали“ 

  

 След като разгледа всички представени документи от участника, комисията счита, че 

Техническото предложението за изпълнение на поръчката отговаря изцяло на предварително 

обявените условия от Възложителя. 

 

             Предвид гореизложеното, Комисията реши: 

 

  Допуска до отваряне на Ценовите предложения следните участниците:  

              „Вадим” ООД - гр.София 

              „Саламандър АСО” ООД – гр. Перник 

              „Кремък“ ЕООД – гр. Стара Загора 

       

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията реши публичното заседание за отваряне на 

ценовите предложения на допуснатите участници да се проведе на 29.09.2016 г. от 10.00 часа в зала 

№ 312, в сградата на ТП на НОИ – Кърджали. 

 

Заседанието е публично, като при отварянето на офертите могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване.  

 

Датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ще бъдат оповестени в профила на 

купувача на адреса на Възложителя, най-малко чрез съобщение, не по-късно от 26.09.2016 г.   

 

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 закри заседанието. 
 

Настоящия протокол е съставен на  26.09.2016 г. и се състои от 3 (три) страници. 

 

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

      Галина Войнова-Стоева                  

 

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

   Емилия Кючукова 

                                                                                           

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

   Любомир Макаков    

      

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

                                                                                   Радка Иванова 

 

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

         Деян Янев 
 

*Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД    


