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П Р О Т О К О Л  № 1 

На 24.07.2015 г. в 10,00 часа, в  НЦЗПБ, гр. София, в изпълнение на Заповед № 297 / 

24.07.2015 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: 

Председател и член на комисията: 

  Таня Георгиева Гюрова – юрисконсулт 

Членове: 

1 Иво Иванов Станев – системен администратор  

2. д-р Надежда Владимирова Стоянова – отдел „Епидемиология“ 

3. Емилия Красимирова Насева – координатор по проект № BG 07-PDPC 02 от 26.11.2014 г 

4. Станислав Цветков Бакалов – главен експерт дирекция „Адм. обслужване“, отдел 

„Информационно обслужване“ Министерски съвет 

 

със задача да отвори и разгледа по реда на чл.68-72 от ЗОП постъпилите оферти, 

извърши оценка и класира участниците в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Разработване на модел на уеб-базиран имунизационен регистър (уеб-

базирана високо-сигурна информационна система), пилотното му внедряване в две 

ОПЛ-практики и РЗИ в избрана област на страната, както и в НЦЗПБ и МЗ и обучение 

за работа с модела“ по Проект № BG 07-PDPC 02 от 26.11.2014 г. „Подобряване надзора на 

ваксинопредотвратимите заболявания: разработване на модел на уеб-базиран имунизационен 

регистър“, финансиран по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве" чрез 

финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г. и Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., съгласно техническата 

спецификация на Възложителя, открита с Решение  № 4 от 25.06.2015г. 

На комисията, съгласно чл.68, ал.1 от ЗОП, бе предоставен списък на получените 

оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, неразделна част 

от настоящия протокол. Офертите са описани по реда на тяхното постъпване в деловодството 

на НЦЗПБ и са подадени от следните участници: 

           Списък на участниците, подали тръжна документация 

№ 

по 

ред 

Входящ № Участник Адрес 

1 

65/23.07.2015 г.  

12.19 ч. 
„Финтех – Д“ 

ЕООД 

гр.София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма 

Бизнес Тауърс, ет. 2, офис 118;  тел: 0876 

711 121, факс 02 423 75 02    

 

2 
66/23.07.2015 г. 

15.20 ч. 
„Индекс-

България“ ООД 

гр. София  1784, жк „Младост-1“, бл. 54, ет. 1; 

тел.: 02 974-38-98, факс 02/975-36-81  

3 
67/23.07.15 

15.45 ч. 
Агенция 

СТРАТЕГМА ООД 

1202 София, ул. Г. С. Раковски“ №18, тел.02 

981 47 38, факс 02 423 63 76 

 

След получаване на списъка по чл.68, ал.1 от ЗОП, членовете на комисията подписаха 

декларации съгласно изискванията на чл.35 от ЗОП.  

Комисията констатира, че са спазени всички изисквания във връзка с представянето и 

приемането на офертите на участниците в процедурата. 

При отварянето на офертите за участие в откритата процедура за възлагане на 

обществена поръчка присъстваха: 

- Мая Танева – „Индекс-България“ ООД; 

- Цветослава Танчева – „Финтех – Д“ ЕООД; 

- Стефан Колев – Агенция СТРАТЕГМА ООД. 
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Председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите по реда 

на постъпването им  в деловодството на НЦЗПБ, както следва: 

1. „Финтех – Д“ ЕООД, гр.София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес 

Тауърс, ет. 2, офис 118. 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 

съдържащ общо 3 (три) плика с надпис: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор”; 

2. Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката” - на хартиен и електронен 

носител (CD-R); 

3. Плик № 3 “Предлагана цена” 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП, трима от членовете на комисията и Мая Танева – „Индекс-

България“ ООД, подписаха пликовете с надпис “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП, председателят на комисията отвори пликове № 2 с надпис 

“Предложение за изпълнение на поръчката” и  трима от членовете на комисията и Мая Танева 

– „Индекс-България“ ООД, подписаха всички документи съдържащи се в плик № 2.  

В присъствието на представителите на участниците председателя на комисията оповести 

документите, които се съдържат в  плик № 1 “Документи за подбор”, и провери съответствията 

със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

2.  „Индекс-България“ ООД, гр. София  1784, жк „Младост-1“, бл. 54, ет. 1 
Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 

съдържащ общо 3 (три) плика с надпис: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор”; 

2. Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката” на хартиен и електронен 

носител (CD-R); 

3. Плик № 3 “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП, трима от членовете и Стефан Колев – Агенция 

СТРАТЕГМА ООД, подписаха пликовете с надпис “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП, председателят на комисията отвори пликове № 2 с надпис 

“Предложение за изпълнение на поръчката” и  трима от членовете на комисията и Стефан 

Колев – Агенция СТРАТЕГМА ООД,  подписаха всички документи съдържащи се в плик № 2.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис “Документи за подбор”.  

В присъствието на представителите на участниците председателя на комисията оповести 

документите, които се съдържат в  плик № 1 “Документи за подбор”, и провери съответствията 

със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

3. Агенция СТРАТЕГМА ООД, 1202 София, ул. Г. С. Раковски“ №18 
Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 

съдържащ общо 3 (три) плика с надпис: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор”; 

2. Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката” на хартиен и електронен 

носител (CD-R); 

3. Плик № 3 “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП, трима от членовете и Цветослава Танчева – „Финтех – Д“ 

ЕООД, подписаха пликовете с надпис “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП, председателят на комисията отвори пликове № 2 с надпис 

“Предложение за изпълнение на поръчката” и  трима от членовете на комисията и Цветослава 

Танчева – „Финтех – Д“ ЕООД,  подписаха всички документи съдържащи се в плик № 2.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис “Документи за подбор”.  

В присъствието на представителите на участниците председателя на комисията оповести 

документите, които се съдържат в  плик № 1 “Документи за подбор”, и провери съответствията 

със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
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След отваряне на последната подадена оферта за участие приключи публичната част от 

заседанието на комисията. Откритото засеадние на комисията приключи на  24.07.2015 г.  в 

11:00 часа. 

Комисията продължи работата си в закрито заседание  на 24.07.2015 г.  в 11.30 часа, с 

подробно разглеждане на документите на участниците  представени в плик №1 “Документи за 

подбор”, по реда на постъпването им в деловодството на НЦЗПБ.  

 

1. „Финтех – Д“ ЕООД - комисията констатира, че участникът е представил в плик 

№ 1 следните документи:  

1.Списък на документите и информация, съдържаща се в офертата, подписан от участника 

2. Заявление от участника - Образец № 1; 

3. Единен идентификационен код за българско юридическо лице. 

4. Документ, установяващ регистрация по ЗДДС, ако участникът притежава такава /с 

подпис, мокър печат на участника и вярно с оригинал/ или декларация че не е 

регистриран по ЗДДС; 

5. Представяне на участника – административни сведения- Образец № 2.  

6. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата - в оригинал. 

7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, съгласно чл.51, ал.1 

от ЗОП. Списък на услугите -  Образец № 6 и  Справка – Декларация за 

образованието, професионалния опит и квалификация на експертите, отговарящи за 

изпълнението на поръчката  по Образец № 7; 

8. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП-  Образец № 3  

9. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката, 

както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие – Образец 

№ 4 

10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор- Образец № 9. 

11. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107, и чл. 109, ал. 1, 

буква „а” и „б“ от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския 

парламент и Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия 

бюджет на Съюза - Образец №11;  

12. Декларация във връзка с чл. 3, т. 8 от закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №10; 

13. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП- Образец № 12; 

14. Декларация за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на 

конфликт на интереси по смисъла на  чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 

и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на 

оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Коезионния фондове на 

ЕС”- Образец № 13; 

15. Декларация относно срока на изпълнение на поръчката –Образец № 14; 

16. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за 

липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП- Образец № 8 

17. Декларация относно осигуряване на техническа поддръжка-  Образец № 16  

 

  

Комисията констатира, че представената от участника декларация  Образец № 3 е 

непълна.  

На основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9  от ЗОП, комисията реши да изиска от участника 

в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола следният 

документ: 

1. Коректна декларацията за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП 
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- Образец № 3, с посочване на информация кой е компетентния орган, който е 

длъжен да представи служебно на възложителя, информацията за  обстоятелствата 

по точка 4 от Декларацията (адресите на общината със съответния район МДТ и 

НАП, към които е участника). 

 

2. „Индекс-България“ ООД - комисията констатира, че участникът е представил в плик 

№ 1 следните документи:  

1. Списък на документите и информация, съдържаща се в офертата, подписан от 

участника 

2. Заявление от участника - Образец № 1; 

3. Удостоверение за актуално състояние. 

4. Документ, установяващ регистрация по ЗДДС, ако участникът притежава такава /с 

подпис, мокър печат на участника и вярно с оригинал/ или декларация че не е 

регистриран по ЗДДС; 

5. Представяне на участника – административни сведения- Образец № 2.  

6. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата - в оригинал. 

7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, съгласно чл.51, ал.1 

от ЗОП. Списък на услугите -  Образец № 6 и  Справка – Декларация за 

образованието, професионалния опит и квалификация на експертите, отговарящи за 

изпълнението на поръчката  по Образец № 7; 

8. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП-  Образец № 3  

9. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката, 

както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие – Образец 

№ 4 

10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор- Образец № 9. 

11. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107, и чл. 109, ал. 1, 

буква „а” и „б“ от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския 

парламент и Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия 

бюджет на Съюза - Образец №11;  

12. Декларация във връзка с чл. 3, т. 8 от закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №10; 

13. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП- Образец № 12; 

14. Декларация за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на 

конфликт на интереси по смисъла на  чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 

и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на 

оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Коезионния фондове на 

ЕС”- Образец № 13; 

15. Декларация относно срока на изпълнение на поръчката –Образец № 14; 

16. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за 

липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП- Образец № 8 

17. Декларация относно осигуряване на техническа поддръжка-  Образец № 16  

 

Комисията констатира, че представената от участника декларация  Образец № 3 е 

непълна. Не са посочен публичните регистри, в които се съдържа информация за 

посочените в декларацията обстоятелства по т. 1 – 4, както и по т. 7 и 8. 

На основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9  от ЗОП, комисията реши да изиска от участника 

в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола следният 

документ: 

1. Коректна декларацията за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП 

- Образец № 3, с посочване на информация кой е компетентния орган, който е 

длъжен да представи служебно на възложителя, информацията за  обстоятелствата 
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по точки от 1 до 4 и от 7 до 8 от Декларацията (адресите на общината със съответния 

район МДТ и НАП, към които е участника). 

 

 

3. Агенция СТРАТЕГМА ООД - комисията констатира, че участникът е представил в 

плик № 1 следните документи:  

1. Списък на документите и информация, съдържаща се в офертата, подписан от 

участника 

2. Заявление от участника - Образец № 1; 

3. Единен идентификационен код за българско юридическо лице. 

4. Документ, установяващ регистрация по ЗДДС, ако участникът притежава такава /с 

подпис, мокър печат на участника и вярно с оригинал/ или декларация че не е 

регистриран по ЗДДС; 

5. Представяне на участника – административни сведения- Образец № 2.  

6. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата - в оригинал. 

7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, съгласно чл.51, ал.1 

от ЗОП. Списък на услугите -  Образец № 6 и  Справка – Декларация за 

образованието, професионалния опит и квалификация на експертите, отговарящи за 

изпълнението на поръчката  по Образец № 7; 

8. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП-  Образец № 3  

9. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката, 

както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие – Образец 

№ 4 

10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор- Образец № 9. 

11. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107, и чл. 109, ал. 1, 

буква „а” и „б“ от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския 

парламент и Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия 

бюджет на Съюза - Образец №11;  

12. Декларация във връзка с чл. 3, т. 8 от закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №10; 

13. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП- Образец № 12; 

14. Декларация за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на 

конфликт на интереси по смисъла на  чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 

и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на 

оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Коезионния фондове на 

ЕС”- Образец № 13; 

15. Декларация относно срока на изпълнение на поръчката –Образец № 14; 

16. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за 

липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП- Образец № 8 

17. Декларация относно осигуряване на техническа поддръжка-  Образец № 16  

 

Комисията констатира, че представената от участника декларация  Образец № 3 е 

непълна.  

На основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9  от ЗОП, комисията реши да изиска от участника 

в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола следният 

документ: 

1. Коректна декларацията за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП 

- Образец № 3, с посочване на информация кой е компетентния орган, който е 

длъжен да представи служебно на възложителя, информацията за  обстоятелствата 

по точка 4 от Декларацията (адресите на общината със съответния район МДТ и 

НАП, към които е участника). 
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Настоящият протокол е съставен и е подписан в един екземпляр. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………... 

                   (Таня Гюрова) 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

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

                         (Иво Станев)                          (Д-р Надежда Владимирова)                                                                                              

 

                        3. ...............................       4. .................................  

(Емилия Насева)               (Станислав Бакалов)  

  

  Дата на съставяне на протокола  17:00 на 24.07.2015 г. 


