
Приложение №3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ШУМЕН

Утвържавам:
Директор: д-р Емилия Станчева
Дата :  ............................ г.

К О Н С Т А Т И В Е Н    П Р О Т О К О Л
за установяване на повреда в собствената за ТП на НОИ - Шумен сигнално-охранителна

техника
 Днес ................. г. между ТП на НОИ - Шумен, бул.”Симеон Велики” № 60, БУЛСТАТ

1210825210231 – Възложител по Договор  № 1005-27-8  / 19.12.2019 г., и  "СОД - ШУМЕН"
ООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ № 42, ет. 1,
ап. 1 и ЕИК 127078857, ИН по ЗДДС BG 127078857 - Изпълнител по договор № 1005-27-8 /
19.12.2019  г.,  се  състави  настоящия  констативен  протокол  за  установяване  на  повреда  в
собствената за ТП на НОИ - Шумен сигнално-охранителна техника.

На  основание  чл.  22,  т.  21  от  Договор  № 1005-27-8  / 19.12.2019  г. се  установиха
следните повреди в собствената за ТП на НОИ - Шумен сигнално-охранителна техника. : 

1. ...................................................
2. ................................................... 

За  отстраняването  на  посочените  повреди  са  необходими  следните  резервни  части  и
материали:

Наименование: Количество :
Прогнозна ед.цена
без включен ДДС:

Прогнозна обща стойност
без включен ДДС :

1......................... ............. ............. ............. лв.
2......................... ............. ............. ............. лв.
3.........................    ............. ............. ............. лв.

Всичко без включен ДДС : ............. лв.

Предлагаме  за  доставчик  на  посочените  резервни  части  и  материали,  необходими  за
отстраняването на посочените повреди:

......................................................................................................................,  със  седалище  и
адрес  на  управление:  .........................................................................................................................
и ЕИК ...........................................

Настоящият констативен протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за
всяка страна.

за "СОД - ШУМЕН" ООД: ......                                            за ТП на НОИ – Шумен  : ...........
..................................,                                                                  Юрий Йорданов, старши експерт
.....................................                                                                          в  отдел „Административен“

                                                                                 при ТП на НОИ – Шумен

9700, гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” № 60, тел.: +35954855801, факс: +35954855840, shumen@nssi.bg
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