


на офертите и провеждане на преговори с поканените участници са подробно отразени в 

Протокол № 1-1072 / 09.11.2017г., Протокол № 1-1074 / 09.11.2017г., Протокол № 1-1094 / 

14.11.2017г., Протокол № 1-1095 / 14.11.2017г. и Протокол № 1-1096/14.11.2017г. Същите са 

приложени към доклада. 

Определеният в заповедта срок за приключване работата на комисията по настоящата 

процедура е до 24.11.2017г. Всички заседания на комисията се проведоха в заседателната зала на 

НВИМ, намираща се в административната сграда на музея в гр. София, ул.”Черковна” № 92, ет.2.  

До приключване работата на комисията, документацията и постъпилите предложения за 

участие в процедурата се съхраняваха в НВИМ в кабинета на председателят на комисията. 

 

І. Публично отваряне на постъпилите предложения за участие и теглене на жребий за 

определяне на поредността на преговорите с поканените участници.  

На 09.11.2017 г. в 10:00 часа в заседателната зала на Национален военноисторически музей 

(НВИМ), намираща се в административната сграда на музея на адрес: гр. София, ул.“Черковна“ 

№ 92 се проведе първото открито заседание на комисията, назначена със Заповед № 246 / 

09.11.2017 г. за провеждане на процедура на пряко договаряне, с предмет: „Осигуряване на 

денонощна физическа въоръжена охрана на Национален военноисторически музей и охрана с 

технически средства за защита на обекти на НВИМ“ в състав: 

Председател: 

Жулиета Калчева-Урумова – директор на дирекция „АПОЧРФСД”; 

Членове: 

Маруся Йорданова – главен експерт в дирекция „АПОЧРФСД”; 

Георги Мухин – главен експерт в дирекция „АПОЧРФСД”; 

 

Комисията започна работа след предаване от Р. Ванкова – деловодител в НВИМ на Жулиета 

Калчева-Урумова - председател на комисията на получените предложения за участие в 

процедурата. Същите бяха предадени с приемо-предавателен протокол № 1-1065 / 09.11.2017 г, 

съдържащ данни за подателят на офертата и номер, дата и час на получаването им в 

деловодството на НВИМ, който се подписа от предаващото лице и от председателя на комисията. 

Преди началото на заседанието и след прочитане на списъка с участниците и постъпилите 

предложения председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха Декларации по чл. 

103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Комисията се запозна с утвърдената от 

възложителя покана за участие в процедурата. Съгласно Решение за откриване на процедурата с 

изх. № 240 от 25.10.2017г. с Покана № 1-1003/25.10.2017г., на директора на Национален 

военноисторически музей за участие в прякото договаряне са поканени: „АСО София" АД, 

„СОД-Албена" ООД и „СОТ-сигнално-охранителна техника" ЕООД. 

До крайния срок за получаване на оферти (17:00ч. на 08.11.2017г.) в Деловодството на НВИМ 

са постъпили 3 (три) оферти за участие в процедура на пряко договаряне за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Осигуряване на денонощна физическа въоръжена охрана на 

Национален военноисторически музей и охрана с технически средства за защита на обекти на 

НВИМ“. Всички получени предложения отговарят на изискванията на ЗОП и са в запечатани, 

непрозрачни и с не нарушена цялост опаковки с посочени: име на участника, адрес за 

кореспонденция, телефон и електронен адрес, наименование на поръчката. При приемането им в 

Деловодството на НВИМ върху всяка опаковка е отбелязан поредният номер, датата и часът на 

получаване. Посочените данни са записани във входящият регистър и на приносителят е издаван 

документ със същите данни. Няма подадени след крайният срок предложения или такива 

постъпили в не запечатана или с нарушена цялост опаковка. 

За участие в процедурата са постъпили следните предложения подадени от всички поканени 

за участие в прякото договаряне лица, както следва:  

№  Участник Оферта (вх. №/ дата/ час)  Посочен адрес за кореспонденция 

и: лице за контакт 



1.  „АСО София" АД   № П-4 / 08.11.2017 г. / 10:20 ч. 

 

Гр.София, Район Възраждане, ул. 

“Средна гора“ № 99, ет.1, тел: +359 2 

955 57 31 и електронна поща: 

asosofia@gmail.com Лице за контакт: 

Герги Апостолов 

2. „СОД-Албена" ООД  

 

 № П-5/08.11.2017 г. /15:30 ч. Гр. Балчик, жк Балик бл. 20 вх.Б ет.6 

ап.18; тел: 0579 /76788, факс: 0579 / 

76833 и електронна поща: 

sod_albena@abv.bg , sodalb@abv.bg  

3. „СОТ-сигнално-

охранителна техника" 

ЕООД 

 № П-6/08.11.2017 г. /16:00 ч. 

 

Гр.София, бул. „Черни връх” № 32А,   

Бул.“Г.М.Димитров“ № 52; Офис 

сграда СОТ-СЕКТРОН; тел: 02/91983; 

факс: 02 /9198333 и електронна поща: 

office@sot.bg Лице за контакт: Гергана 

Дончева 

 

На основание чл.54,ал.2 от ППЗОП от правото си да присъства на публичните действия на 

комисията се възползва следният представител на един от поканените участници в процедурата:  

- Васил Руменов Кръстев - упълномощен представител на „СОТ-Сигнално охранителна 

техника” ЕООД, който се легитимира с документ за самоличност и представи изрично 

пълномощно - оригинал. 

На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията отвори запечатаните, непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване в 

деловодството на музея, оповести съдържанието им и извърши проверка за наличието на отделни 

запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” и извърши действията по чл.54,ал.4 

и ал.5 от ЗОП.  

След извършване на гореописаните процедурни действия, председателят на комисията 

запозна единственият присъстващ представител на един от участниците: Васил Кръстев - 

упълномощен представител на „СОТ-Сигнално охранителна техника” ЕООД, че на основание 

чл.67, ал.1 от ППЗОП комисията ще определи поредността за провеждане на преговорите, чрез 

жребий. Тегленето на жребий се извърши при следният ред: председателят на комисията 

подготви пред представителят на „СОТ“ ЕООД три еднакви бели листа, върху всеки от които 

написа името на по един участник след което ги постави в три еднакви плътни, непрозрачни 

плика и същите бяха запечатани. Беше уточнено, че последователността за провеждане на 

преговорите, ще бъде определена от реда на изтеглянето на запечатаните пликове. Т.е. 

участникът, чието име се съдържа в първият изтеглен плик ще преговаря първи с назначената от 

възложителя комисия. 

 Така приготвените 3 плика бяха разбъркани и председателят на комисията изтегли един по 

един трите еднакви плика, отвори ги последователно пред присъстващият и прочете 

съдържанието на листа, намиращ се в плика, който е изтеглил.  

Комисията и присъстващият представител на „СОТ-Сигнално охранителна техника” ЕООД 

се подписаха на всеки от изтеглените листи, носещи името на отделните участници. Същите са  

приложени към настоящият протокол. 

В съответствие с проведеният жребий комисията определи поредността на провеждане на 

преговорите, както следва: 

1. Първи ще преговаря „АСО София". 

2. Втори ще преговаря „СОД-Албена" ООД. 

3.Трети ще преговаря „СОТ-сигнално-охранителна техника" ЕООД .  

 

 Беше уточнено, че договарянето по съществото на клаузите на приложения проект на 

договор ще се проведе в заседателната зала на НВИМ, находяща се в административната сграда 

на музея на адрес: гр. София 1505; ул. “Черковна“ № 92, както следва:  

- в случай на констатирани липсващи документи или нередовности в документите по 

чл.39, ал.2 от ЗОП на един или повече участници, договарянето ще се проведе на 21.11.2017г. 

от 09:30ч. с първия по ред участник определен, съобразно проведения жребий. Преговорите 
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със следващият по ред участник ще бъдат провеждани в диапазон от 30 (тридесет) 

минути. 

- в хипотеза, че няма липсващи документи и/или констатирани нередовности в 

документите по чл.39, ал.2 от ЗОП, преговорите с първия участник ще започнат в 09:30 ч. 

на 14.11.2017 г. Преговорите със следващият по ред участник ще бъдат провеждани в 

диапазон от 30 (тридесет) минути. 

 С това приключи публичната част от заседанието на комисията. Резултатите от действията 

на комисията по публичното отваряне на офертите и теглене на жребий са отразени подробно в 

Протокол № 1—1072/09.11.2017г., който е приложен към настоящия доклад. 

ІІ. Разглеждане и проверка на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствието 

им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя.  

На 09.11.2017 г. в 15:30 часа в заседателната зала на Национален военноисторически музей 

(НВИМ), в отсъствието на представители на участниците, всички членове от комисията 

назначена със Заповед № 246 / 09.11.2017 г. се събраха да разгледат и проверят наличните в 

офертите на поканените участници, документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствието им с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.  

В резултат на извършената проверка на наличният в офертите Единен европейски документ 

за обществени поръчки за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор поставени от възложителя, се установи, че няма липсващи данни, непълноти или 

несъответствия на информацията, включително нередовности или фактическа грешка по 

отношение на изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Тримата поканени 

участника „АСО София“ ООД, „СОД Албена“ ООД и „СОТ – сигнално охранителна техника“ 

ЕООД отговарят на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 

предварително от Възложителя и посочени в поканата за участие в обществената поръчка.  

Комисията изготви съобщение до всички поканени участници, че договарянето по 

съществото на клаузите на приложения проект на договор и условията на поръчката ще се 

проведе на 14.11.2017г. в заседателната зала на НВИМ, находяща се в административната сграда 

на музея на адрес: гр. София 1505; ул. “Черковна“ № 92, както следва:  

1. преговорите с първия участник “АСО София“ООД  ще започнат в 09:30 ч.  

2. преговорите с втория участник “СОД Албена“ ООД  ще започнат в 10:00 ч.  

3. преговорите с третия участник “СОТ " ЕООД ще започнат в 10:30 ч.  

 

 Резултатите от действията на комисията по проверка на наличният в офертите Единен 

европейски документ за обществени поръчки за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор поставени от възложителя са отразени подробно в Протокол 

№ 1-1074/09.11.2017г., който е приложен към настоящия доклад. 

 

ІІІ. Провеждане на преговори с поканените участници. 

А). На 14.11.2017г. в 09:30ч. в заседателната зала на НВИМ, находяща се в 

административната сграда на музея на адрес: гр. София 1505; ул. “Черковна“ № 92, ет.2  между 

комисията назначена със Заповед № 246/09.11.2017г. за провеждане на процедура на пряко 

договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Осигуряване на денонощна 

физическа въоръжена охрана на Национален военноисторически музей и охрана с технически 

средства за защита на обекти на НВИМ“ в състав: председател: Жулиета Калчева-Урумова – 

директор на дирекция „АПОЧРФСД” и членове: Маруся Йорданова – главен експерт в дирекция 

„АПОЧРФСД” и Георги Мухин – главен експерт в дирекция „АПОЧРФСД” и г-н Георги 

Календаров – управител на „АСО-София“ ООД се проведе договаряне по съществото на клаузите 

на приложения проект на договор и условията на поръчката. 



След проверка за наличието и редовността на представените от участника документи, от 

комисията беше установено, че направеното от „АСО-София“ ООД предложение за изпълнение 

на поръчката и приложените към него документи отговарят в пълна степен на предварително 

обявените условия и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. Налице са всички 

законови условия за допускане на участника до договаряне по същество.  

 

 Основа за водене на преговорите бяха проекта на договор, първоначалните техническо 

предложение и ценова оферта, налична в плик „Предлагани ценови параметри“ .  

 - По отношение на техническото предложение страните се споразумяха, че първоначалните 

параметри на техническата оферта остават непроменени и други предложения или уточнения не 

бяха направени. Мотивите на договарящите страни са следните: техническото предложение на 

участника „АСО - София“ ООД за изпълнение на поръчката съдържа всички изискани документи 

и отговаря на предварително обявените от Възложителя условия на поръчката и на техническата 

спецификация. За изпълнение на поръчката са предложени 26 охранители, както следва: 

Национален военноисторически музей – 8 (осем) охранители 

Филиал „Военноморски музей” – 4 (четирима) охранители 

Филиал „Военноморски музей” – 4 (четирима) охранители 

Филиал „Парк-музей на бойната дружба” – 4 (четирима) охранители 

Филиал „Музей на авиацията” – 4 (четирима) охранители 

Филиал „Музей на авиацията”, гр. Пловдив, имот № 56784.540.1036 - 2 (двама) 

охранители. 

Предложеният режим на работа е в съответствие с посочените в техническата 

спецификация изисквания на възложителя. Охраната на обектите ще се ръководи от комендант. 

За изпълнение на дейностите по техническа поддръжка, сервизно обслужване и ремонт на 

СОТ, системите за видеонаблюдение и запис участника е предвидил 3 (трима) дежурни техника 

за своевременно реагиране при възникване на технически проблеми или при необходимост от 

консултация при обслужване на СОТ, системите за видеонаблюдение и запис. 

Изготвеният от участника План за организация на охраната за всеки от обектите е в 

съответствие с изискванията на чл.24 от Закона за частна охранителна дейност и условията на 

поръчката и включва: особеностите на охранявания обект; организация на охраната (постове, 

смени, комуникации и указания за тактиката на действие при различни ситуации); Брой 

охранители, съобразен с изискванията на въложителя; Списък и график за работа на 

охранителите; план за реагиране при задействане на сигнал „аларма” от обектите, охранявани със 

СОТ; Правилник за пропускателния режим,  Образци (снимки) на лична идентификационна 

карта, отличителен знак и униформено облекло на охранителите; Описание и доказателства 

(снимки, копие от документи и др.) за техническите възможности на участника за извършване на 

охраната и др. Извършено е обследване на обектите и са разработени тактики за действие при 

възможни ситуации, касаещи охранителната дейност и дейност при бедствия и аварии. 

Направени са алгоритми за действие при извънредни ситуации. Направена е оценка на риска и 

потенциалните опасности в зависимост от местонахождението на всеки обект.  

- При проведеното договаряне за условията в проекта на договор, представителят на 

„АСО-София“ ООД заяви, че приема всички клаузи на приложения в поканата за участие проект 

на договор и същите могат да станат част от окончателният договор за обществена поръчка.  

- Съгласно първоначално направеното ценово предложение, от участника е предложена обща 

стойност за изпълнение на поръчката за период от 12 месеца, както следва: 247 668 лв. без ДДС 

(двеста четиридесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и осем лв. без ДДС) / 297 201,60 

(двеста деветдесет и седем хиляди двеста и един лв. и шестдесет ст.). 

- Предложената месечна цена за изпълнение на услугата е: 20 639 лв. без вкл. ДДС  / 24 

766,80 лв. с вкл. ДДС (двадесет хиляди шестстотин тридесет и девет лв. без ДДС / двадесет и 

четири хиляди седемстотин шестдесет и шест лв. и осемдесет ст. с ДДС ). Същата е формирана, 

както следва: месечната стойност в лв. за въоръжена физическа охрана осъществявана от 26 

охранители за всички посочени обекти, при предварително посоченият режим на работа е: 20 

319 лв. без ДДС  / 24 382,80 лв.с ДДС.Месечната стойност в лв. за охрана със СОТ, системи за 



видеонаблюдение  и запис, включително техническа поддръжка, сервизно обслужване и ремонт 

на същите в посочените по –горе обекти е: 320 лв. без ДДС / 384 лв. с ДДС. 

Предложената месечна цена на охранителна услуга за 1 охранител /въоръжен, денонощна 

охрана/ е 781,50 лв. 

- По отношение на искането на комисията да се намали първоначално предложената от 

“АСО-София“ ООД цена за изпълнение на поръчката, представителят на участника заяви, че 

потвърждава първоначалната цена за изпълнение на поръчката като окончателна и не предлага 

промени, тъй като цената е съобразена с всички нормативно определени специфични за 

дейността разходи при калкулирана минимална печалба. По тези причини предложената цена не 

подлежи на преговори.  

Участникът е изпълнил изискванията на Възложителя, съгласно поканата за участие в 

процедурата на пряко договаряне и комисията приема направените от него доводи. В резултат на 

постигнатото споразумение, първоначалното ценово предложение остава окончателно. 

Констатациите на комисията са, че предложението на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и подлежи на класиране.  

Преговорите между комисията и управителят на първия по ред участник „АСО-София“ ООД 

приключиха в 10:00 ч. на 14.11.2017 г. За проведеното договаряне бе изготвен протокол № 1-

1094/14.11.2017г., който е подписан от всички членове на комисията и присъствалият на 

договарянето представител на участника „АСО-София“ ООД.  

 

Б). На 14.11.2017г. в 10:00ч. в заседателната зала на НВИМ, находяща се в административната 

сграда на музея на адрес: гр. София 1505; ул. “Черковна“ № 92, ет.2  между комисията назначена 

със Заповед № 246/09.11.2017г. за провеждане на процедура на пряко договаряне за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на денонощна физическа въоръжена охрана на 

Национален военноисторически музей и охрана с технически средства за защита на обекти на 

НВИМ“ в състав: председател: Жулиета Калчева-Урумова – директор на дирекция 

„АПОЧРФСД” и членове: Маруся Йорданова – главен експерт в дирекция „АПОЧРФСД” и 

Георги Мухин – главен експерт в дирекция „АПОЧРФСД” и г-н Атанас Атанасов – управител на 

„СОД-Албена“ ООД се проведе договаряне по съществото на клаузите на приложения проект на 

договор и условията на поръчката.  

След проверка за наличието и редовността на представените от участника документи, от 

комисията беше установено, че направеното от „СОД-Албена“ ООД предложение за изпълнение 

на поръчката и приложените към него документи отговарят в пълна степен на предварително 

обявените условия и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. Налице са всички 

законови условия за допускане на участника до договаряне по същество.  

 Основа за водене на преговорите бяха проекта на договор, първоначалните 

техническо предложение и ценова оферта, налична в плик „Предлагани ценови 

параметри“ .  

 - По отношение на техническото предложение страните се споразумяха, че първоначалните 

параметри на техническата оферта остават непроменени и други предложения или уточнения не 

бяха направени. Мотивите на договарящите страни са следните: техническото предложение на 

участника „СОД -Албена“ ООД за изпълнение на поръчката съдържа всички изискани документи 

и отговаря на предварително обявените от Възложителя условия на поръчката и на техническата 

спецификация. За изпълнение на поръчката са предложени 26 охранители, както следва: 

Национален военноисторически музей – 8 (осем) охранители 

Филиал „Военноморски музей” – 4 (четирима) охранители 

Филиал „Военноморски музей” – 4 (четирима) охранители 

Филиал „Парк-музей на бойната дружба” – 4 (четирима) охранители 

Филиал „Музей на авиацията” – 4 (четирима) охранители 

Филиал „Музей на авиацията”, гр. Пловдив, имот № 56784.540.1036 - 2 (двама) 

охранители. 



Предложеният режим на работа е в съответствие с посочените в техническата 

спецификация изисквания на възложителя. Охраната на обектите ще се ръководи от комендант. 

За изпълнение на дейностите по техническа поддръжка, сервизно обслужване и ремонт на 

СОТ, системите за видеонаблюдение и запис участника е предвидил 2 (двама) дежурни техника 

за своевременно реагиране при възникване на технически проблеми или при необходимост от 

консултация при обслужване на СОТ, системите за видеонаблюдение и запис. 

Изготвеният от участника План за организация на охраната за всеки от обектите е в 

съответствие с изискванията на чл.24 от Закона за частна охранителна дейност и условията на 

поръчката и включва: особеностите на охранявания обект; организация на охраната (постове, 

смени, комуникации и указания за тактиката на действие при различни ситуации); Брой 

охранители, съобразен с изискванията на въложителя; Списък и график за работа на 

охранителите; план за реагиране при задействане на сигнал „аларма” от обектите, охранявани със 

СОТ; Правилник за пропускателния режим,  Образци (снимки) на лична идентификационна 

карта, отличителен знак и униформено облекло на охранителите; Описание и доказателства 

(снимки, копие от документи и др.) за техническите възможности на участника за извършване на 

охраната и др. Извършено е обследване на обектите и са разработени тактики за действие при 

възможни ситуации, касаещи охранителната дейност и дейност при бедствия и аварии. 

Направени са алгоритми за действие при извънредни ситуации. Направена е оценка на риска и 

потенциалните опасности в зависимост от местонахождението на всеки обект.  

- При проведеното договаряне за условията посочени в проекта на договор, 

представителят на „СОД-Албена“ ООД заяви, че приема всички клаузи на приложения в 

поканата за участие проект на договор и същите могат да станат част от окончателният договор 

за обществена поръчка. 

-  Съгласно първоначално направеното ценово предложение, от участника е предложена 

обща стойност за изпълнение на поръчката за период от 12 месеца, както следва: 247 573 лв. без 

ДДС / 297 087,60 лв. с ДДС (двеста четиридесет и седем хиляди петстотин седемдесет и три лв. 

без ДДС / двеста деветдесет и седем хиляди осемдесет и седем лв. и шестдесет ст.). 

- Предложената месечна цена за изпълнение на услугата е: 20 631.08лв. без ДДС / 24 757,30 

лв. с вкл. ДДС (двадесет хиляди шестстотин тридесет и един лв. и осем ст. без ДДС /двадесет и 

четири хиляди седемстотин петдесет и седем лв.и тридесет ст.). Същата е формирана, както 

следва: месечната стойност в лв. за въоръжена физическа охрана осъществявана от 26 

охранители за всички посочени обекти, при предварително посоченият режим на работа е: 

20 228 лв. без ДДС /  24 273,60лв.с ДДС. Месечната стойност в лв. за охрана със СОТ, системи 

за видеонаблюдение  и запис, включително техническа поддръжка, сервизно обслужване и 

ремонт на същите в посочените по –горе обекти, е: 403,08 лв. без ДДС / 483,70 лв. с ДДС. 

Посочената цена на месец за един охранител е 778 лв. 

- По отношение на искането на комисията да се намали първоначално предложената от 

“СОД – Албена“ООД цена за изпълнение на поръчката, представителят на участника заяви, че 

потвърждава първоначалното ценово предложение налично в плик „Предлагани ценови 

параметри“  като окончателно и не предлага промени, тъй като цената е съобразена с всички 

нормативно определени специфични за дейността разходи при калкулирана минимална печалба. 

По тези причини предложената цена не подлежи на преговори. 

 Участникът е изпълнил изискванията на Възложителя, съгласно поканата за участие в 

процедурата на пряко договаряне и комисията приема направените от него доводи. В резултат на 

постигнатото споразумение, първоначалното ценово предложение остава окончателно. 

Констатациите на комисията са, че предложението на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и подлежи на класиране.  

Преговорите между комисията и г-н Атанас Атанасов - управител на втория по ред участник 

на „СОД-Албена“ ООД приключиха в 10:30 ч. на 14.11.2017 г. За проведеното договаряне бе 

изготвен протокол № 1-1095/14.11.2017г., който е подписан от всички членове на комисията и 

присъствалият на договарянето. Същият е приложен към настоящия доклад. 

 



В) На 14.11.2017г. в 11:00ч. в заседателната зала на НВИМ, находяща се в административната 

сграда на музея на адрес: гр. София 1505; ул. “Черковна“ № 92, ет.2  между комисията назначена 

със Заповед № 246/09.11.2017г. за провеждане на процедура на пряко договаряне за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на денонощна физическа въоръжена охрана на 

Национален военноисторически музей и охрана с технически средства за защита на обекти на 

НВИМ“ в състав: председател: Жулиета Калчева-Урумова – директор на дирекция 

„АПОЧРФСД” и членове: Маруся Йорданова – главен експерт в дирекция „АПОЧРФСД” и 

Георги Мухин – главен експерт в дирекция „АПОЧРФСД” и г-н Пламен Петков – упълномощен 

представител на „СОТ-Сигнално охранителна техника“ ЕООД се проведе договаряне по 

съществото на клаузите на приложения проект на договор и условията на поръчката.  

След проверка за наличието и редовността на представените от участника документи, от 

комисията беше установено, че направеното от „СОТ-Сигнално охранителна техника“ ЕООД   

предложение за изпълнение на поръчката и приложените към него документи отговарят в пълна 

степен на предварително обявените условия и изисквания на възложителя за изпълнение на 

поръчката. Налице са всички законови условия за допускане на участника до договаряне по 

същество.  

Основа за водене на преговорите бяха проекта на договор, първоначалните техническо 

предложение и ценова оферта, налична в плик „Предлагани ценови параметри“. 

 - По отношение на техническото предложение страните се споразумяха, че първоначалните 

параметри на техническата оферта остават непроменени и други предложения или уточнения не 

бяха направени. Мотивите на договарящите страни са следните: техническото предложение на 

участника „СОТ-Сигнално охранителна техника“ ЕООД за изпълнение на поръчката съдържа 

всички изискани документи и отговаря на предварително обявените от Възложителя условия на 

поръчката и на техническата спецификация. За изпълнение на поръчката са предложени 26 

охранители, както следва: 

Национален военноисторически музей – 8 (осем) охранители 

Филиал „Военноморски музей” – 4 (четирима) охранители 

Филиал „Военноморски музей” – 4 (четирима) охранители 

Филиал „Парк-музей на бойната дружба” – 4 (четирима) охранители 

Филиал „Музей на авиацията” – 4 (четирима) охранители 

Филиал „Музей на авиацията”, гр. Пловдив, имот № 56784.540.1036 - 2 (двама) 

охранители. 

Предложеният режим на работа е в съответствие с посочените в техническата 

спецификация изисквания на възложителя. Охраната на обектите ще се ръководи от комендант. 

За изпълнение на дейностите по техническа поддръжка, сервизно обслужване и ремонт на 

СОТ, системите за видеонаблюдение и запис участника е предвидил 3 (трима) дежурни техника 

за своевременно реагиране при възникване на технически проблеми или при необходимост от 

консултация при обслужване на СОТ, системите за видеонаблюдение и запис. 

Изготвеният от участника План за организация на охраната за всеки от обектите е в 

съответствие с изискванията на чл.24 от Закона за частна охранителна дейност и условията на 

поръчката и включва: особеностите на охранявания обект; организация на охраната (постове, 

смени, комуникации и указания за тактиката на действие при различни ситуации); Брой 

охранители, съобразен с изискванията на въложителя; Списък и график за работа на 

охранителите; план за реагиране при задействане на сигнал „аларма” от обектите, охранявани със 

СОТ; Правилник за пропускателния режим, Образци (снимки) на лична идентификационна 

карта, отличителен знак и униформено облекло на охранителите; Описание и доказателства 

(снимки, копие от документи и др.) за техническите възможности на участника за извършване на 

охраната и др. Направена е оценка на риска и потенциалните опасности в зависимост от 

местонахождението на всеки обект. Извършен е подробен оглед и проучване на обектите, 

направен е анализ и са разработени тактики за действие при всички възможни ситуации, касаещи 

охранителната дейност и дейност при бедствия и аварии. Разработени са алгоритми за действие 

при извънредни ситуации.  



- При проведеното договаряне за условията посочени в проекта на договор, 

представителят на „СОТ-Сигнално охранителна техника“ ЕООД заяви, че приема всички клаузи 

на приложения в поканата за участие проект на договор и същите могат да станат част от 

окончателният договор за обществена поръчка. 

-  Съгласно първоначално направеното ценово предложение, от участника е предложена 

обща стойност за изпълнение на поръчката за период от 12 месеца от 247 552,92лв. без ДДС / 297 

063,50лв. с ДДС (двеста четиридесет и седем хиляди петстотин петдесет и два лв. и деветдесет и 

две ст. без ДДС / двеста деветдесет и седем хиляди шестдесет и три лв. и петдесет ст.с ДДС). 

- Предложената месечна цена за изпълнение на поръчката е: 20 629,41лв. без вкл. ДДС  / 

24 755, 29лв. с вкл. ДДС (двадесет хиляди шестстотин двадесет и девет лв. и четиридесет и една 

ст. без ДДС / двадесет и четири хиляди седемстотин петдесет и пет лв. и двадесет и девет ст.с 

ДДС). Същата е формирана, както следва: месечната стойност в лв. за въоръжена физическа 

охрана осъществявана от 26 охранители за всички посочени обекти, при предварително 

посоченият режим на работа е: 19 500 лв. без ДДС / 23 400лв.с ДДС. Месечната стойност в лв. 

за охрана със СОТ, системи за видеонаблюдение  и запис, включително техническа поддръжка, 

сервизно обслужване и ремонт на същите в посочените по –горе обекти, е както следва: 

1 129,41 лв. без ДДС/ 1355,29 лв. с ДДС. Предложената месечна цена за 1 охранител /въоръжен, 

денонощна охрана/ е 750 лв. 

- По отношение на искането на комисията да се намали първоначално предложената от  

„СОТ – Сигнално охранителна техника“ ЕООД цена за изпълнение на поръчката, 

упълномощеният представител на участника заяви, че потвърждава първоначалното ценово 

предложение налично в плик „Предлагани ценови параметри“  като окончателно и не предлага 

промени, тъй като цената е съобразена с всички нормативно определени специфични за 

дейността разходи при калкулирана минимална печалба. По тези причини предложената цена не 

подлежи на преговори. 

 Участникът е изпълнил изискванията на Възложителя, съгласно поканата за участие в 

процедурата на пряко договаряне и комисията приема направените от него доводи. В резултат на 

постигнатото споразумение, първоначалното ценово предложение остава окончателно. 

Констатациите на комисията са, че предложението на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и подлежи на класиране.  

Преговорите между комисията и г-н Пламен Петков – упълномощен представител на третия 

по ред участник на „СОТ-Сигнално охранителна техника“ ЕООД приключиха в 11:00ч. на 

14.11.2017 г. За проведеното договаряне бе изготвен протокол № 1-1096/14.11.2017г., който е 

подписан от всички членове на комисията и присъствалият на договарянето. Същият е приложен 

към настоящия доклад. 

 

В отсъствието на представители на поканените участници и в съответствие с първоначално 

направените ценови предложения за изпълнение на поръчката и предварително утвърденият 

критерий за възлагане на поръчката „най-ниска цена“, комисията класира участниците, както 

следва:  

1. На I-во място се класира „СОТ-Сигнално охранителна техника“ ЕООД с предложена обща 

стойност за изпълнение на поръчката за период от 12 месеца от 247 552,92лв. без ДДС / 297 

063,50лв. с ДДС (двеста четиридесет и седем хиляди петстотин петдесет и два лв. и деветдесет и 

две ст. без ДДС / двеста деветдесет и седем хиляди шестдесет и три лв. и петдесет ст.с ДДС). 

2. На II-ро място се класира „СОД-Албена“ ООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на поръчката за период от 12 месеца от: 247 573 лв. без ДДС / 297 087,60 лв. с ДДС 

(двеста четиридесет и седем хиляди петстотин седемдесет и три лв. без ДДС / двеста деветдесет 

и седем хиляди осемдесет и седем лв. и шестдесет ст.). 

3. На III-то място се класира „АСО-София“ ООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на поръчката за период от 12 месеца, както следва: 247 668 лв. без ДДС (двеста четиридесет и 

седем хиляди шестстотин шестдесет и осем лв. без ДДС) / 297 201,60 (двеста деветдесет и седем 

хиляди двеста и един лв. и шестдесет ст.). 

 




