
   

                                                       Доклад 

от дейността на комисията, назначена със заповед № 37 / 31 мар 2021 (ср), 

на Бисер Юлиянов Стамболиев, главен секретар на Центъра на промишлеността на 

Република България в Москва за провеждане на обществена поръчка с предмет: 

"ОХРАНА НА СГРАДИТЕ НА ЦПРБ В МОСКВА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА"  

 Обособена позиция 1: позиция 1 "Физическа охрана на административната сграда на 

ЦПРБ в Москва";  

 Обособена позиция 2: позиция 2 "Охрана със средства за известяване на сградите на 

ЦПРБ в Москва"  

 Обособена позиция 3: позиция 3 "Поддръжка на системите за видеонаблюдение на 

достъпа до сградите на ЦПРБ в Москва"  

 Обособена позиция 4: позиция 4 "Осъществяване на пропускателния режим в 
сградите на ЦПРБ в Москва"  

Назначената комисия е в състав, съгласно посочената заповед, както следва: 

Председател на оценителната комисия 

Йордан Красимиров Ласков 

Членове на оценителна комисия: 

1. Димитър Георгиев Георгиев  

2. Кузман Петров Ганев 

Уважаеми г-н Стамболиев, 

Работата на комисията протече при следната последователност: 

1. Отваряне на офертите 

2. Комисията установи, че: 

До крайния срок за получаване на оферти 05 апр 2021 (пон), 17:30 в платформата на АОП 

не са постъпили оферти. 

Във връзка с гореизложеното Комисията предлага: 

1. На основание чл. 108, т. 4, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП Открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: “"ОХРАНА НА СГРАДИТЕ НА ЦПРБ В МОСКВА ЗА 

СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА" ” да бъде прекратена. 

2. На основание чл. 182, ал. 1, т. 2 и чл. 18, ал. 1, т. 13 да бъде открита процедура по пряко 

договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: “"ОХРАНА НА СГРАДИТЕ НА 

ЦПРБ В МОСКВА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА" ”  с четири обособени позиции: 

 Обособена позиция 1: позиция 1 "Физическа охрана на административната сграда на 

ЦПРБ в Москва"; 

 Обособена позиция 2: позиция 2 "Охрана със средства за известяване на сградите на 

ЦПРБ в Москва" 

 Обособена позиция 3: позиция 3 "Поддръжка на системите за видеонаблюдение на 

достъпа до сградите на ЦПРБ в Москва" 

 Обособена позиция 4: позиция 4 "Осъществяване на пропускателния режим в 

сградите на ЦПРБ в Москва", 

като бъде изпратена покана за преговори до Дружество с ограничена отговорност "Частна 

охранителна организация "Агенция за Комплексна Безопасност - АКБ"" гр. Москва 

Настоящият доклад се подписва от членовете на комисията, както следва: 
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