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 УТВЪРДИЛ: ______/п/__________ 

                                                                                        СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА  

Заместник Областен управител на област Бургас 

упълномощена на основание чл. 7, ал.1 от ЗОП 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 

 

Днес, 26.10.2016 год., във връзка със Заповед № РД-10-200/21.10.2016 год. нa Севдалина 

Турманова, Заместник Областен управител на област Бургас, упълномощена на основание чл. 7, 

ал.1 от ЗОП с която са определени длъжностни лица: Владимир Крумов – Заместник областен 

управител, Валентин Люцканов – Главен секретар, Милена Кирова  – Директор на дирекция 

„АПОФУС”, Валентин Косев – Началник отдел „АФСД” и Станка Стоянова – Главен 

юрисконсулт в отдел „ПНО”, на които е възложено да разгледат и оценят постъпилите оферти, 

подадени в резултат на публикувана обява за събиране на оферти по обществена поръчка с 

предмет: „Доставка чрез покупка на нови моторни превозни средства за нуждите на областна 

администрация Бургас по обособени позиции: Обособена позиция 1 -   „Доставка чрез покупка на 

един брой ново високопроходимо моторно превозно средство”, Обособена позиция 2 – „Доставка 

чрез покупка на един брой ново моторно превозно средство – лек автомобил, тип комби”, 

възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за 

обществените поръчки, се събраха в „Малката зала” на ет. 2 в  сградата на Областна 

администрация – Бургас. 

             Длъжностните лица започнаха работа в 9:30 часа. 

 

Определиха задачите както следва: Разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите 

оферти за участие в поръчката. Процедурата е открита и се провежда по реда на Глава двадесет и 

шеста от Закона за обществените поръчки.  

В Областна администрация Бургас е постъпила пратка от участника “НАР” ООД, с която 

са представени два броя декларации по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, подписани от представляващите 

участника лица. Тъй като в процедурата по възлагане на общественото поръчка не са постъпили 

други оферти, а единственият участник е изпълнил указанията на длъжностните лица, да 

представи на комисията коректно попълнени  декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, длъжностните лица решихме да пристъпим към разглеждане, оценяване и 

класиране на постъпилата оферта без да бъде изчакан да изтече срока определен с Протокол № 1 

от 21.10.2016 г. 

При разглеждане на оферта с вх. № 26-00-630/13.10.2016 год., подаденa от “НАР” ООД 

ЕИК 126634404, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Таню Войвода“ № 11, и 

адрес за кореспонденция:  офис- бул. „Съединение” 69, пощенска кутия 64, пощенски клон 4, 

представлявано от                                                                                          заедно и по отделно, 

длъжностните лица констатирахме, че същата отговаря на изискванията на възложителя, 

представени са изисканите с обявата документи за обособена позиция № 1 - „Доставка чрез 

покупка на един брой ново високопроходимо моторно превозно средство”. Техническото 

предложение е изготвено съобразно изискванията на възложителя. Предложената от участника 

цена по - Обособена позиция 1 - „Доставка чрез покупка на един брой ново високопроходимо 

моторно превозно средство” е в размер 20 500 лв. без ДДС. Същата е в рамките на прогнозната 

стойност, определена от Възложителя.  

Предвид гореизложеното предлагаме на Възложителя – Областен управител на област 

Бургас да сключи договор с НАР” ООД ЕИК 126634404, със седалище и адрес на управление: гр. 

Хасково, ул. „Таню Войвода“ № 11, и адрес за кореспонденция:  офис- бул. „Съединение” 69, 

пощенска кутия 64, пощенски клон 4, представлявано от                                                                                                                                                                                                                    

заедно и по отделно за обособена позиция № 1 от обществена поръчка с предмет: 

„Доставка чрез покупка на нови моторни превозни средства за нуждите на областна 

администрация Бургас по обособени позиции: Обособена позиция 1 -   „Доставка чрез покупка на 
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един брой ново високопроходимо моторно превозно средство”, Обособена позиция 2 – „Доставка 

чрез покупка на един брой ново моторно превозно средство – лек автомобил, тип комби”. 

 

      Длъжностните лица приключиха работа в 10.10 часа. 

  

        

                                                                                   Длъжностни лица :1.____/п/__________ 

                                                                                                              /Владимир Крумов/ 

 

                                                                                                                              2._____/п/_________ 

                                                                                                                              / Валентин Люцканов/ 

   

                                                                                                                          3. ______/п/_________ 

                                                                                                                            /Милена Кирова/ 

                 

                                                                                                                      4._____/п/_________ 

                                   /Валентин Косев/ 

 

                                  5. _____/п/_________ 

                      /Станка Стоянова/ 


