
РЕШЕНИЕ 

Номер: _96 от 05/07/2019 г. 

 

  за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

Вид на поръчката 

 Услуга 

 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 Публичен 

I.1.) Наименование и адрес: 

Официално наименование: Институт по металознание, съоръжения и технологии с 

Център по хидро- и аеродинамика Акад.Ангел Балевски - БАН 

Национален идентификационен номер: 000662064 

Пощенски адрес: р.София, ул.”Искърско шосе„ № 11 

Град: София 

Код NUTS: BG411        Пощенски код: 1000   Държава: Република България 

Лице за контакт: Румяна Тодорова 

Телефон: 02 9732699 Електронен адрес:  cpr_bas@mail.bg 

Интернет адреси: www.cpr.bas.bg. 

Основен адрес (URL): www.cpr.bas.bg. 

Партида на възложителя: 00897 



Адрес на профила на купувача (URL): http://www.cpr.bas.bg/profil_na_kupuvacha.html 

 

I.2. Вид на възложителя:  

 Публичноправна организация 

I.3. Основна дейност:  

 Друг: Научно-изследователска и научно-приложна дейност 

Раздел II. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

II.1). Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия 

орган/възложителя: 

„Осъществяване на денонощна физическа охрана на обекти (сгради и прилежащ терен 
към тях - поземлен имот), разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН, 
в Столична община, България: Обект № 1, в гр.София, ул. „Искърско шосе” № 11 и 
Обект № 2, в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1.” 

 

II.2). Кратко описание на поръчката: 

„Осъществяване на денонощна физическа охрана на обекти (сгради и прилежащ терен 

към тях - поземлен имот), разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН, 

в Столична община, България: Обект № 1, в гр.София, ул. „Искърско шосе” № 11 и 

Обект № 2, в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1.”. Осигуряване на денонощна (24 

часова), всички дни в месеца, постоянна физическа охрана с неогнестрелно оръжие за 

опазване на имущество, сгради и прилежащите площи разположени на територията на 

ЦПР към ИМСТЦХА- БАН на обект № 1 в гр.София, на ул. „ Искърско шосе” № 11 и 

обект № 2 в гр. Нови Искър на ул. “Стое Джуров” №1. Охраната на всеки подобект се 

осъществява от един денонощен пост, който осъществява пропускателен режим в 

работно и в извън работно време и извършва периодичен обход на територията; 

Осъществяване на охранителна дейност и пропускателен режим да се осъществява в 

съответствие с изискванията ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В 

ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ РАЗРАБОТКИ към ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ 

СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ „Акад. А. Балевски” с ЦЕНТЪР ПО ХИДРО И 

АЕРОДИНАМИКА (ЦПР към ИМСТЦХА – БАН) – приложение .към документацията. 

II.3.) Вид на процедурата: Пряко договаряне 



III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 

Процедурата е открита с Решение номер 538 от дата 03.07.2019 г.  

Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение: 03.07.2019г. 

IV). ПРЕКРАТЯВАМ 

 Процедурата за възлагане на обществена поръчка; 

IV.1). Правно основание:  

 чл. 110, ал.1, т. 5 от ЗОП 

IV.2). Мотиви за прекратяване: 

С Решение №538 от дата 03.07.2019 г. е обявено откриването на обществена поръчка, 
по реда на чл. 182, ал.1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, пряко договаряне. В 
Решението за откриване и в поканата, изпратена до избраните лица, са посочени 
следните участници, до които се отправя покана за участие: 

1. АВС КЛУБ ООД, с ЕИК 121075150; 
2. ИНВЕКС СЕКЮРИТИ ООД, ЕИК 175190148; 
3. АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ ЗАРА -ИНС ЕООД, ЕИК 130756816. 
 
Установено е, че при избора на участници е допусната грешка, като вместо да бъде 
поканено юридическо лице с ЕИК: 201701878 и наименование "АГЕНЦИЯ ЗА 
СИГУРНОСТ ЗАРА - ИНК" ЕООД е поканено юридическо лице АГЕНЦИЯ ЗА 
СИГУРНОСТ ЗАРА -ИНС ЕООД, ЕИК 130756816, което е със статут „Прекратена 
търговска дейност“ и не може да подаде оферта за участие в обществената поръчка.  
 
Предвид гореизложеното и разпоредбата на чл. чл.182, ал. 5 от ЗОП, която указва, че 
при този ред за възлагане възложителят може да сключи договор за обществена 
поръчка, само ако са налице най-малко трима класирани участници, процедурата 
следва да бъде прекратена.  
 
IV.3). Поръчката може да бъде предмет на повторно обявяване: 

 Да 

V). ОБЖАЛВАНЕ 

V.1). Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес: бул. Витоша 18 

Град: София Пощенски код: 1000 

Държава: Телефон: +359 29884070 



Факс: +359 29807315 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 

Интернет адрес: http://www.cpc.bg 

 

V.2). Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 197, ал. 1, т.7, буква д) от ЗОП 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Румяна Любенова Тодорова Христова 
Ръководител на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН 
 


