
Р Е Ш Е Н И Е
№ Р/1-09-Л{и-^/Л

за отмяна на Решение № РД-09-202-4 от 06.02.2017 г. за определяне на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет „Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР- 

НК“ ЕАД“, открита с Решение № РД-09-202-1 / 30.08.2016 г., уникален № 00120-2016-
0015 в регистъра на ОП

С Решение № РД-09-202-1 / 30.08.2016 г. на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП е открита 
„открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на 
физическа охрана на обекти на „С Б Р-Ж “ ЕАД“.

На основание чл. 106, ал .6 от ЗОП и отразените резултати в Протокол № 1, Протокол № 2, 
Протокол № 3 и Доклад на комисия, назначена със Заповед № РД-09-202-2 / 06.10.2016 г. на 
изпълнителния директор на „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален 
комплекс“ ЕАД с Решение № РД-09-202-4 от 06.02.2017 г. е определен за изпълнител на 
обшествена поръчка с предмет „Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР-НК“ 
ЕАД”, открита с Решение № РД-09-202-1 / 30.08.2016 г. на изпълнителния директор на „СБР- 
НК“ ЕАД, уникален № в регистъра на ОП 00120-2016-0015, участникът „САЛАМАНДЪР- 
АСО“ ООД.

Във връзка с подадена жалба № ВХР-365/16.02.2017 г. от участника „МЕГА СЕКЮРИТИ 
ГРУП“ ЕООД срещу Рещение № РД-09-202-4 от 06.02.2017 г., е образувано производство № 
КЗК-207/2017 г. Производството е завършило с Решение № 568 от 30.05.2017 г. на КЗК, за 
което участниците са уведомени на 07.06.2017 г. С посочения акт КЗК е оставила без 
уважение жалбата на „МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД, с което е потвърдила Решение № 
РД-09-202-4 от 06.02.2017 г. на изпълнителния директор на „С Б Р-Ж “ ЕАД. Предвид липсата 
на подадени жалби срещу Рещение № 568 от 30.05.2017 г. на КЗК, същото е влязло в сила на 
21.06.2017 г., а едновременно с него и Решение № РД-09-202-4 от 06.02.2017 г. на 
изпълнителния директор на „СБР-НК“ ЕАД за избор на изпълнител.

В периода след издаване на Решение № РД-09-202-4 от 06.02.2017 г. за избор на изпълнител 
и преди влизане в сила на същото на 21.06.2017 г., в Централен офис на „С Б Р-Ж “ ЕАД са 
постъпили 3 броя Доклади от служители на Възложителя, а именно: Докладна записка № 18- 
2 от 28.04.2017 г. от Божана Иванова -  директор на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня, общ. 
Карлово, Докладна записка с вх. № 18-3 от 23.05.2017 г. от д-р Маргарита Михайлова, 
директор на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Поморие и Докладна записка с вх. № 18-4 от 20.06.2017 
г. от д-р Пламен Пелтешки, директор на „С БР-Ж “ ЕАД, филиал Банкя. В посочените 
докладни записки са изложени аргументи за изменение на предвидения режим на нощна 
охрана (от 19.00 до 07.00 часа) във филиал гр. Баня, община Карлово, на денонощен (24 
часа), изменение на предвидения режим на нощна охрана (от 19.00 до 07.00 часа) в района на 
филиал Банкя на денонощен (24 часа), както и включване на нов обект на охрана, а именно - 
филиал Поморие. Във връзка с обстоятелствата, изложени в цитираните докладни записки, 
както и с липсата на възможност, съгласно утвърдения проект на Договор -  част от 
документацията към посочената обществена поръчка, обектите и режимът на охрана да бъдат 
променяни по време на изпълнение на договора за обществената поръчки, се установи, че е 
налице съществена промяна в условията за изпълнение на обществена поръчка с предмет 
„Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР-1Ж“ ЕАД“.



С оглед на гореизложеното и предвид отпадналата необходимост от възлагане на договора за 
обществената поръчка в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, на основание чл. 
110, ал. 5 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП ОТМЕНЯМ Рещение № РД-09-202-4 от 
06.02.2017 г. за определяне на изпълнител и ПРЕКРАТЯВАМ откритата процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на физическа охрана на обекти на 
„СБР-НК“ ЕАД“, открита с Решение № РД-09-202-1 / 30.08.2016 г., уникален № 00120-2016- 
0015 в регистъра на ОП.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневен срок от получаването му.

Настоящото решение да бъде изпратено на заинтереу!^ваните участници и да бъде 
публикувано в Профила на купувача в един и същи ден.
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