
УТВЪРДИЛ: подписано и заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

Директор ТП ДГС Провадия 

заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

29.01.2018 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 2-3/26.01.2018 г. 

 
          На 26.01.2018 г. от 14.30 часа, комисия, определена със Заповед №14/26.01.2018г. 

на директора на  ТП ДГС Провадия,  в състав: 

Председател: заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД - зам.-директор при ТП ДГС 

Провадия 

         Членове:1. заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД - РСО- Главен счетоводител  при 

ТП ДГС Провадия 

                        2. заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС 

Провадия 

 

           се събра със задача да проведе процедура пряко договаряне , открита по реда на 

чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП , с предмет:        „Абонаментна услуга по охрана на обект на ТП 

"ДГС Провадия" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2018 г. , с включена доставка 

и монтаж на оборудване и авто патрулна реакция, както следва „ Каса и склад за съхранение 

на огнестрелни оръжия и боеприпаси, находящи се в административна сграда на 

ДГС Провадия, гр.Провадия , обл.Варна, кв.”Север” , съгласно Заповед 

№467/19.12.2017г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№5/16.01.2018г на директора на ТП ДГС Провадия 

 

        В закрито заседание комисията започна своята работа за провеждане на преговори 

при условията на чл.67 от ППЗОП с втория участник в процедурата  „Респект 007“ 

ЕООД чрез заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД определен след теглене на жребий в 

публичното заседание на комисията на 26.01.2018г. от 13,00 часа  

         Действия на комисията: 

      Разглеждане на Техническото предложение на участника и преценка за 

съответствието му с предварително обявените условия на възложителя. 

       Участника е предложил Техническо си предложение , съгласно изискванията на 

Възложителя, а именно: 

        1.Ще извършим услуга по чл.5, ал.1, т.2 от Закона за частната охранителна дейност 

/ЗЧОД/, а именно охрана на имуществото на възложителя чрез сигнално-охранителна 

техника /СОТ/ , с включена доставка и монтаж на оборудване,  и авто патрулна реакция 

за обекти на охрана:  

     1.1. Каса и склад за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, находящи 

се в административна сграда на ДГС Провадия, гр. Провадия , обл. Варна, 

кв.”Север”. 

    2.  Охраната се извършва съгласно чл.5, ал.2 от ЗЧОД чрез технически системи за 

сигурност и помощни средства, подаващи сигнали при нарушаване режима на охрана за 

предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, които гарантират висока 

степен на сигурност на имуществото в охранявания обект.  

3. При получен сигнал от техническите системи за сигурност монтирани в 

охранявания обект, изпълнителя незабавно предприема мерки съгласно чл.30, ал.1, т.2 от 

ЗЧОД- проверяват сигнала, получен от обекта, оборудван с технически системи за 

сигурност и включени на централизирани и локални системи за наблюдение и контрол, 



като проверката се извършва от подвижни наряди снабдени с GPS устройства и собствен 

ОДЦ ( оперативен диспечерски център) за анализ и обработка на сигналите. При 

възникнало събитие, изискващо съдействието на Изпълнителя, доказването на времето 

за реакция и качество на изпълнението става с GPS система на автомобилите и отчетна 

документация.. 

4. Аларменият сигнал от охранявания обект до изпълнителя ще достига чрез ( 

вярното се подчертава): 

1. заличено на основание чл.  102, ал. 1 от ЗОП                      

2. заличено на основание чл.  102, ал. 1 от ЗОП 

3. заличено на основание чл.  102, ал. 1 от ЗОП      

4. заличено на основание чл.  102, ал. 1 от ЗОП 

 

5. Режим на охрана – 24 часов, денонощен, седем дни в седмицата, в работни, 

празнични и почивни дни. 

 

    6. Място на изпълнение: 

     6.1. Каса и склад за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, находящи 

се в административна сграда на ДГС Провадия, гр.Провадия , обл.Варна, 

кв.”Север”. 

       7. За периода на изпълнение на договора ще: 

1. Монтираме и предоставим безвъзмездно за ползване от ТП „ДГС Провадия” 

собствено техническо оборудване ( СОТ); 

2. Поддържаме 24-часово дежурство на специалисти, отстраняващи техническите 

проблеми по техническите системи за охрана;  

3. При необходимост да предоставим безплатни консултации за възможните мерки за 

повишаване безопасността на обекта.  

4. Ще извършваме за наша сметка периодично профилактика и поддържане в 

техническа изправност монтираните в обекта охранителни съоръжения, вкл. подмяна на 

повредената /негодна/ или унищожена сигнално-охранителна техника. 

 СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

1. Срок за изпълнение на услугата – до 31.12.2018г 

2. Срок за реакция: 

-  заличено на основание чл.  102, ал. 1 от ЗОП 

 

      След обстойно разглеждане на техническото предложение на „Респект 007“ ЕООД, 

комисията констатира, че същото отговаря в пълна степен на предварително обявените 

от възложителя изисквания за изпълнение на поръчката и посочени в техническата 

спецификация и документацията за участие. При извършената от комисията проверка не 

бяха установени липсващи или несъответстващи документи и информация. 

      



        При запитване от комисията участника чрез представителя си заличено на 

основание чл. 2 от ЗЗЛД изрично заяви , че поддържа така на правеното техническо 

предложение за изпълнение на поръчката. 

 

 

         Комисията продължи своята работа като отвори плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри „ на участика , кто установи следното предложение: 

 
1. Предлагам следната обща стойност на услугата - в посочената цена са включени и 

разходите за предоставяне на техническото оборудване и монтажа на СОТ, както следва: 

№ Спецификация на обектите 

 

 

Мярка 

 

Прогнозен срок 

за изпълнение  

на услугата1 

(в месеци) 

Ед. цена за 

извършване 

на услугата за 

1 /един/ месец, 

в лв. без ДДС 

Обща ст-

т  

на 

услугата, 

в лв. без 

ДДС 

к.4 х к.5 

1 2 3 4 5 6 

1 

Извършване на охрана чрез 

сигнално-охранителна техника 

/СОТ/   

Абонаментна 

охрана за 1 

/един/ месец  

Абонаментна 

охрана за 11 

/единадесет/ месеца 

  

1.1. 

Каса и склад за съхранение 

на огнестрелни оръжия и 

боеприпаси, находящи се в 

административна сграда 

на ДГС Провадия, 

гр.Провадия , обл.Варна, 

кв.”Север”. 

1 

11 

27,00 297,00 

 Обща предлагана цена: Х Х Х 297,00 

 

 

Предлагана обща цена без ДДС  297.00 лева 

Словом:: Двеста деветдесет и седем лева  

2.Срок  за изпълнение на услугата – до 31.12.2018г. 

3. Начин на плащане:   

- Заплащането на услугите ще се извършва, съгласно единичните месечни цени на 

услугите без включено ДДС по представената ценова оферта, като същите не следва да се 

променят до приключване на срока на действието на договора; 

- Стойността на използваните услуги се заплаща ежемесечно в уговорените срокове от 

двете страни, до 10 дни след представяне на фактура за съответния  месец.  

 

       Комисията, чрез председателя си отправи запитване към участника дали посочената 

единична цена , съответно обща стойност е крайна и подлежи ли на корекция чрез 

намалянето на ед. цена за извършване на услугата, съответно общата стойност за 

изпълнение на поръчката. 

 



       Представителят на участника изрично заяви, че посочените в Ценовото предложение  

единична цена за изпълнение на услугата, съответно общата стойност са окончателни и 

не подлежат на промяна 

 

       Комисията, чрез председателя си отправи запитване към участника относно 

условията и начина за заплащане на услугите, предмет на поръчката. 

 

       Представителят на участника изрично заяви, че е съгласен и приема условията и 

начина на заплащане на услугите , предмет на поръчката, така както са разписани в 

депозираното ценово предложение. 

 

        Комисията констатира, че договорената цена е в съответствие с финансовия ресурс 

който е одобрен от  възложителя и може да бъде осигурен при изпълнение на поръчката. 

Цената е договорена с лице, което притежава представителна власт  и заяви изрично , че 

поддържа така направеното ценово предложение и не желае постигнатите договорености 

да бъдат оповестени при провеждането на преговорите с останалите участници в пряко 

договоране. 

 

        Комисията приключи договарянето с участника и закри заседанието си, като изготви 

настоящия протокол в два еднообразни екземпляра, по един за обществената поръчка и 

за участника. 

 

Председател:    подписано и заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

Членове:       1. подписано и заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

                       2. подписано и заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 

Участник: подписано и заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 


