
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 
И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ 

ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ 
СЛУЖБИ НАББЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ 

И Р О Т О К О Л 

По чл. 101г, ал. 4 от ЗОП за получаване, разглеждане и оценка на оферти, 
представени за изпълйение на поръчка с предмет: „Специализиран превоз на служители 
на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия". 

Днес, 18.08.2014г., 10.00 часа, в сградата на Комисията за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 
(КРДОПБГДСРСБНА), ул. „Врабча" № 1, град София на основание Заповед № К-62 от 
15.08.2014г. на председателя на КРДОПБГДСРСБНА, се проведе заседание на 
комисията в следния състав: 
Председател: Василка Стефанова, директор на дирекция „ФСПАД": 
Членове: 

1. инж. Божидар Борисов, главен експерт в отдел „УС"; 
2. Хубавинка Петкова, старши юрисконсулт в отдел „ПА", юрист. 

I. Получаване на офертите 
Комисията получи от деловодството списък с участниците в избора на 

изпълнител/и "Специализиран превоз на служители на Комисията за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия" (заверено копие 
на извадка от регистрационния дневник от деловодството за постъпила брой оферта) и 
представената оферта, както следва: 

№ 
По 
ред 

Наименование на участника Вх. номер и дата Час 

1 „Нов Пламък - НП" ЕООД Вх. №3832/14.08.2014г. 15:50 

Председателят на комисията прочете Заповед № К-62 от 15.08.2014г. на 
председателя на КРДОПБГДСРСБНА. 

„Нов Пламък - НП" ЕООД не изпраща свой представител на публичното 
отваряне на офертите. Представители на средствата за масова информация и други лица 
не се явиха на публичното заседание. 

След запознаване с лицето подало оферта, председателят и членовете на 
комисията в съответствие с изискването на чл. 101г, ал. 2 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) попълниха и подписаха Декларации по чл.35, ал.1, т.2-4 от ЗОП. 

//. Отваряне на офертите 

Комисията, като се убеди, че офертата е подадена в указания срок в непрозрачен 
плик, надписан съгласно изискванията на възложителя пристъпи към отварянето му. 



1. Комисията отвори офертата на „Нов Пламък - НП" ЕООД. На 
основание чл. 101г, ал. 3 обяви ценовото предложение на участника - предлаганата 
обща цена е в размер на - 24 997.50 (двадесет и четири хиляди и деветстотин 
деветдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС. Предложената единичната 
стойност за км. е в размер на 1.818 лева без ДДС и стойността за 1 работен ден по 
зададен маршрут (55 км.) е в размер на 99.99 лева без ДДС. Комисията положи подпис 
на ценовото предложение на участника. 

С извършването на действията по чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП приключи публичната 
част и заседанието на комисията се закри в 10.40 часа. 

III. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите 
Заседанието продължи на 22.08.2014г. в 13.30 часа в присъствието на 

председателя и членовете на комисията. 
Комисията пристъпи към разглеждане, оценяване и класиране на подадената 

оферта от „Нов Пламък - НП" ЕООД. 
1 Комисията направи преглед на наличните документи приложени в него, 

съгласно изискванията на възложителя за съдържание на офертата за участие в избора. 
Комисията установи пълно съответствие на приложените документи с изискванията на 
възложителя. 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи за технически възможности и квалификация. Участникът „Нов Пламък -
НП" ЕООД е посочил „Списък на автобусите на фирма „Нов Пламък - НП" ЕООД 2 
броя автобуси, като за автобус „ИСУЗУ" с рег. № СА2065КК (резервен), комисията 
установява от свидетелството за регистрация, че същият е със: седящи места 25+1 и 
правостоящи - 12 места. Комисията счита, че същото отговаря на изискването на 
възложителя по т.З на Раздел II от утвърдената документация за участие за вместимост. 
(Изискването на възложителя е за вместимост, а не е изрично посочено за седящи 
места). 

Приложените документи отговарят на изискванията на възложителя посочени в 
Раздел II от утвърдената документация за участие. 

Заседанието на комисията се закри на 22.08.2014г. в 15.30часа. 

Заседанието продължи в 01.09.2014г. в 10.30 часа в присъствието на 
председателя и членовете на комисията. 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 
участника. Представеното техническо предложение съответства на техническата 
спецификация на възложителя. 

Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в избора. 
2. Предлаганата обща цена е в размер на - 24 997.50 (двадесет и четири хиляди и 

деветстотин деветдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС. Предложената 
единичната стойност за км. е в размер на 1.818 лева без ДДС и стойността за 1 работен 
ден по зададен маршрут (55 км.) е в размер на 99.99 лева без ДДС. 

3. Комисията пристъпи към класиране и класира единствения допуснат 
участник „Нов пламък - НП" ЕООД, въз основа на предварително определен от 
възложителя в т. 4 на Раздел I „Общи условия" от документацията за участие и посочен 
в публичната покана критерий „най-ниска цена". 

4. Комисията предлага на възложителя да се сключи договор за „Специализиран 
превоз на служители на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на 
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 



служби на Българската народна армия" с единствения участник „Нов пламък - НП" 
ЕООД. 

Съставът на Комисията подписа настоящия протокол на основание чл.101г, ал.4 
от ЗОП и в изпълнение на т. IV от Заповед № К-62 от 15.08.2014г. и приключи 
дейността си на 01.09.2014г. в 12.00 часа. 

Приложение: 
1. Заверено копие на извадка от регистрационния дневник от деловодството; 
2. Декларации по чл. 35, ал. 1 т. 2-4 от ЗОП -Зброя; 
3. Оферти на участницдте - 1 брой. 

Председател: 
Членове: 

2 ..\.и 
Василка Стефанова 

/.. инж. Божидар Борисов. 
Хубавинка Петкова 


