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ДОКЛАД 
№1/29.01.2018г. 

 

           От дейността на комисията по разглеждане на офертите , за определяне на изпълнител 

на обществена поръчка , с предмет:  Абонаментна услуга по охрана на обект на ТП "ДГС 

Цонево" 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 

ТП ДГС Цонево, с.Цонево , обл.Варна, ул.”Хр.Трендафилов” №54, съгласно Заповед 

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

№12/17.01.2018г на директора на ТП ДГС Цонево.  

 

           На 29.01.2018 г. от 11:30 часа, комисия, определена със Заповед № 24/29.01.2018г. 

на директора на  ТП ДГС Цонево инж.Росен Русев- Възложител,   в състав: 

Председател: инж.заличено на осн. Чл.2 от ЗЗЛД- зам.директор при ТП ДГС Цонево 

         Членове:1. заличено на осн. Чл.2 от ЗЗЛД- РСО- Главен счетоводител  при ТП ДГС 

Цонево 

                        2. заличено на осн. Чл.2 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС Цонево 

                Се събра със задача да състави доклад за проведената обществената поръчка , - 

пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП  по реда на ЗОП, с предмет: 
Абонаментна услуга по охрана на обект на ТП "ДГС Цонево" 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 ТП ДГС Цонево, с.Цонево , 

обл.Варна, ул.”Хр.Трендафилов” №54, съгласно Заповед №467/19.12.2017г на 

Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №12/17.01.2018г на директора на 

ТП ДГС Цонево.  



              В съответствие с изискванията на ЗОП,  ППЗОП и на Възложителя , комисията 

проведе процедура Пряко договаряне  с предмет: Абонаментна услуга по охрана на обект 

на ТП "ДГС Цонево" 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 ТП ДГС Цонево, с.Цонево , обл.Варна, ул.”Хр.Трендафилов” №54, 

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

Решение №12/17.01.2018г на директора на ТП ДГС Цонево, по следния ред. 

         На 29.01.2018г. от 11.00 часа , определената комисия със Заповед № 24/29.01.2018г. 

на директора на  ТП ДГС Цонево ,  в състав: 

Председател: инж. заличено на осн. Чл.2 от ЗЗЛД - зам.директор при ТП ДГС Цонево 

         Членове:1. заличено на осн. Чл.2 от ЗЗЛД - РСО- Главен счетоводител  при ТП ДГС 

Цонево 

                        2. заличено на осн. Чл.2 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС Цонево,   

извърши следното: 

          Комисията установи, че са спазени изискванията на чл. 182, ал.1, т.5 от ЗОП и  на 

основание чл.64, ал.3 от ППЗОП , възложителят е изпратил покана   изх.№36/17.01.2018г. 

до евентуални кандидати за участие в преговорите, както следва: „СОД-ВАРНА“ АД; 

„ТЕЛЕПОЛ“ ЕООД; „ТИМ“ ЕАД и „РЕСПЕКТ 007“ ЕООД . Поканата  е публикувана в 

Профила на купувача на интернет адреса на поръчката https://wp.me/p82oCV-cEE 

         След разглеждане на входящия регистър при ТП ДГС Цонево, съдържащ се към 

документацията за настоящата поръчка, приета с приемо- предавателен протокол по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП, Комисията констатира, че до изтичане на крайният срок за 

депозиране на оферти обявен от възложителя в изпратената покана за провеждане на 

пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП  , а именно до 17.00 часа на 

26.01.2018г., такива  са  постъпили от , както следва: 

            Оферта от „СОД- ВАРНА“ АД , гр.Варна, седалище и адрес на управление : 

гр.Варна, ул.“Бузлуджа“ №15 ,  ЕИК 103136921, с вх.№89/25.01.2018г., час на 

постъпване: 11.40 часа 

           Не са постъпили оферти след изтичане на крайния срок. 

           В залата не присъстваха представители на участниците , наблюдатели и други 

външни лица. 

      Членовете на комисията подписаха декларации в съответствие с изискванията на 

чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП 

        След като констатира, че към момента на провеждане на заседанието е налице една 

валидно подадена оферта, и като взе предвид , че съгласно чл.66 от ППЗОП, когато 

провежда процедура на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП, възложителят може да сключи 

договор само ако са налице най- малко трима класирани участници , комисията прецени 

, че е обективно невъзможно да бъдат изпълнени законноустановените изисквания за 

сключване на договор и единодушно взе решение , че настоящата процедура за избор на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: Абонаментна услуга по охрана на обект на 

ТП "ДГС Цонево" 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 ТП ДГС Цонево, с.Цонево , обл.Варна, ул.”Хр.Трендафилов” №54, 

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

Решение №12/17.01.2018г на директора на ТП ДГС Цонево, 

      Следва да бъде прекратена.  

      Работата на комисията приключи на 29.01.2018г. в 11.15 часа, като за работата си , 

комисията състави и подписа Протокол №1/29.01.2018г. 

https://wp.me/p82oCV-cEE


 

      С оглед на гореизложеното , Комисията предлага на Възложителя да прекрати 

настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
Абонаментна услуга по охрана на обект на ТП "ДГС Цонево" 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 ТП ДГС Цонево, с.Цонево , 

обл.Варна, ул.”Хр.Трендафилов” №54, съгласно Заповед №467/19.12.2017г на 

Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №12/17.01.2018г на директора на 

ТП ДГС Цонево 
 

      Настоящият доклад се състави на 29.01.2018г. и се предава на Възложителя с цялата 

събрана документация в хода на процедурата . 

      Неразделна част от доклада е Протокол №1/29.01.2018г. 

       Докладът  съдържа 3 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка. 

 

 

Председател:    инж. заличено на осн. Чл.2 от ЗЗЛД - .........подписано и заличено на 

основание чл.2 от ЗЗЛД............. 

Членове:       1. заличено на осн. Чл.2 от ЗЗЛД - .............. подписано и 

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

                       2. заличено на осн. Чл.2 от ЗЗЛД - ........ подписано и заличено 

на основание чл.2 от ЗЗЛД................       

 

 


