
П Р О Т О К О Л № 3 

по чл. 57, ал. 4 от ППЗОП 

     

На 17.09.2020 г., в 12:00 часа, в заседателната зала на 1 ет. в сградата на Община 

Айтос, се проведе заседание на Комисията назначена със Заповед № РД-08-480 от 

02.07.2020 г. на Васил Едрев – Кмет на община Айтос за подбор на участниците, 

разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка чрез „публично 

състезание“, с предмет: „Осъществяване на физическа охрана и охрана със СОТ на 

обекти и имущество, собственост на Община Айтос и второстепенните й 

разпоредители с бюджетни средства”, открита с Решение № ОП-20-16 от 11.06.2020 г. на 

Кмета на община Айтос, с уникален номер в РОП на АОП 00195-2020-0007, в състав: 

 

Председател: Невин Скендер – юрист, външен експерт 

Членове:  

1. инж. Рачо Рачев - старши експерт в „ОМП“; 

2. Нина Петкова – началник отдел „Общинска собственост“. 

 

Поради обективна невъзможност да присъства инж. Рачо Рачев – редовен член на 

комисията, същия се замества от определения съгласно Заповед № РД-08-480 от 

02.07.2020 г.  на Кмета на община Айтос, резервен член Мюмюн Мюмюн – Началник 

отдел „ПНООП“.  Поради настъпилата смяна на член на комисията, същият подписа на 

основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, декларация за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 

от ЗОП, след узнаване на участниците. 

 

Комисията се събра да проведе публично заседание на основание чл. 57, ал. 4 

изречение трето от ППЗОП, за обявяване на ценовите предложения по процедурата, както 

и публикувано на Профила на купувача на Възложителя съобщение за провеждане на 

настоящото заседание.  

 

На публичното заседание присъстваха представители на участниците, както следва:  

1. Николай Димитров Петров – упълномощен представител на участника „Аркус – 

Сигурност Бургас“ ООД; 

2. Христо Анегностев Пенев – упълномощен представител на участника „АБ 

Солюшън Секюрити“ ООД; 

3. Николай Колев – упълномощен представител на участника „АБ Солюшън 

Секюрити“ ООД. 

 
I. Комисията обяви получената оценка по Показател П1 -  Концепция за 

организацията на охраната на допуснатия участник, съгласно одобрената от Възложителя 

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, а именно:  

 

Участникът „АБ Солюшън Секюрити“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-652/ 01.07.2020 

год., получава 100 точки: 

 

II. Комисията пристъпи към отваряне на плика  с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертата на участника  и обяви предложените от него цени, както следва: 

 



 Участник № 2 „АБ Солюшън Секюрити“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-652/ 

01.07.2020 год. 

  
Ценовото предложение на участника, е в запечатана непрозрачна опаковка, в която 

след отварянето й, Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ съдържащо 

предложената обща цена за изпълнение на дейности по предмета на поръчката, в размер на 

88 787,76 (осемдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и седем лева и 0,76 ст.) лева 

без ДДС, 106 545,32 (сто и шест хиляди петстотин четиридесет и пет лева и 0,32 ст.) лева с 

ДДС, при следните единични цени по обекти: 

За извършване на физическа охрана: 

Дом за стари хора, находящ се в лесопарк „Славеева река” – с пропусквателен 

режим, ежедневно, нощен, от 19:00 часа до 7:00 часа. 

Общ брой охранители за обекта 2 бр.; Единична цена за 1 охранител/месец 738,65 

без ДДС; Месечна цена за обекта 1477,30 без ДДС или 1772,76 с ДДС. 

 

Гробищен парк, находящ се в северната част на града по пътя за село Лясково - 

ежедневно, денонощно, от 0:00 часа до 24:00 часа. 

Общ брой охранители за обекта 4 бр.; Единична цена за 1 охранител/месец 738,65 

без ДДС; Месечна цена за обекта 2954,60 без ДДС или 3545,52 с ДДС. 

 

Дневен център за възрастни с увреждания, находящ се в един охранителен обект 

– сграда  на ул. ”Генерал Гурко” № 3 - от понеделник до петък включително, денем, от 

8:00 часа до 12:30 часа. 

Общ брой охранители за обекта 1 бр.; Единична цена за 1 охранител/месец 738,65 

без ДДС; Месечна цена за обекта 738,65 без ДДС или 886,38 с ДДС. 

 

Защитено жилище, находящо се ул. „Ради Боруков” № 20 - ежедневно, нощен, от 

19:00 часа до 7:00 часа. 

Общ брой охранители за обекта 2 бр.; Единична цена за 1 охранител/месец 738,65 

без ДДС; Месечна цена за обекта 1477,30 без ДДС или 1772,76 с ДДС. 

 

ЛОИ „Иван Вазов“, находящо се в гр. Айтос, ул. „Цар Осввободител“№18 - 

денонощен, ежедневен обход по месечен график съгласуван с Възложителя. 

Общ брой охранители за обекта 1 бр.; Единична цена за 1 охранител/месец 738,65 

без ДДС; Месечна цена за обекта 738,65 без ДДС или 886,38 с ДДС. 

 

Осъществяване на охрана със СОТ 

№ по 

ред 
ОБЕКТ  

ЦЕНА 
Ед. цена за 

обект за един 

месец /без ДДС/ 

Обща цена за 

обект за срока на 

договора /12 мес./-

без ДДС 

1. За Младежки център – гр. Айтос – 1 обект 0,96  11,52  

2. 

За административната сграда на Община 

Айтос – 5 обекта  

0,96 11,52 

3. За ОУ „Любен Каравелов” - 1 обект 0,96 11,52 

4. 

За административната сграда на „ОЦСЗУ” 

– 1 обект 

0,96 11,52 



5. 

За Дневен център за деца и младежи с 

увреждания – 1обект 

0,96 11,52 

6. 

За Дневен център за възрастни с 

увреждания – 1 обект 

0,96 11,52 

7. 

ОДЗ „Пролет” База 1, ул.”Кирил и 

Методий” №1– гр. Айтос - 1 обект 

0,96 11,52 

8. 

ОДЗ „Пролет” База 2, ул.”Лиляна 

Димитрова” № 12 – 1 обект 

0,96 11,52 

9. 

ЦДГ „Калина Малина” , ул.” Бяло море” 

№ 1– гр. Айтос - 1 обект  

0,96 11,52 

10. 

ЦДГ „Здравец” , ул.”Генерал Гурко” № 1– 

гр. Айтос- 1 обект 

0,96 11,52 

11. 

ЦДГ „Радост”, ул. ”Ал. Стамболийски” № 

36 – гр. Айтос - 1 обект 

0,96 11,52 

12. 

ЦДГ „Славейче”, ул. „Хаджи Димитър” № 

13 – гр. Айтос - 1 обект. 

0,96 11,52 

13. 

За административната сграда на отдел 

„КОВЗС” - 1 обект 

0,96 11,52 

  Обща сума за всички обекти 12,48 149,76 

 

Предлага 100 Процента обезщетение върху реално констатирани кражби 

/липси/ от себестойността им, като същото ще бъде преведено в рамките на 30 

календарни дни. 

На 25.09.2020 год. Комисията продължи  работата си в закрито заседание, на което 

извърши преглед на ценовото предложение и установи, че предложението на участника е в 

рамките на прогнозната стойност, представено е съгласно изискванията на възложителя, 

която не съдържа аритметични грешки, а представеният образец на „Ценово предложение“ 

– Образец № 4 е подписано и подпечатано от предствавляващия участника. 

III. Комисията пристъпи към формиране на оценката по показател Цена за 

изпълнение на поръчката (ЦИ) и формиране на комплексна оценка, на допуснатия 

участник, съгласно одобрената от Възложителя Методика за оценка на офертите, а 

именно:  
 

Участник Показател П1 

- Концепция за 

организацият

а на охраната 

- брой точки 

Показател П2 -

Процент на 

обезщетение 

върху реално 

констатирани 

кражби /липси/ 

от 

себестойността 

им – брой точки 

Показател П3 -

Цена за 

изпълнение на 

поръчката - 

брой точки 

КО = П1 х 30 + П2 

х 20 + П3 х 50 

„АБ Солюшън 

Секюрити“ ООД 

100 т. 100 т. 100 т. 100 т. 

 

IV. Комисията извърши следното класиране: 

 



Първо място: Участникът „АБ Солюшън Секюрити“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-

652/ 01.07.2020 год., с комплексна оценка 100 точки. 

 

Настоящият протокол е съставен на 25.09.2020 год.  

 

Председател: ………/П/………… 

Невин Скендер 

Членове: 

1. ………/П/…………    2. ………/П/………… 

        Мюмюн Мюмюн    Нина Петкова 

 

 


