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 УТВЪРДИЛ: /п/ 

                                                                                        ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ 

Областен управител на област Бургaс 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   

 

               Днес, 26.07.2016 год., във връзка със Заповед № РД-10-136/26.07.2016 год. на Областния 

управител на област Бургaс, с която са определени длъжностни лица: Валентин Люцканов – 

Главен секретар, Нейка Новакова  – Директор на дирекция „АКРРДС” и Мария Динева – Главен 

юрисконсулт в отдел „ПНО”, на които е възложено да разгледат и оценят постъпилите оферти, 

подадени в резултат на публикувана обява за събиране на оферти по обществена поръчка с 

предмет: “Частично обезпечаване на водноспасителната дейност на обекти – изключителна 

държавна собственост, неохраняеми морски плажове през летен сезон 2016 г. по обособени 

позиции:  Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 

"Иракли”, община Несебър, област Бургас; Обособена позиция 2 – “Обезпечаване с 

водноспасителна дейност на морски плаж “Поморие - север”, община Поморие, област Бургас; 

Обособена позиция 3 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Атанасовска 

коса”, община Бургас, област Бургас; Обособена позиция 4 – “Обезпечаване с водноспасителна 

дейност на морски плаж “Алепу”, община Созопол, област Бургас и Обособена позиция 5 – 

“Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Корал”, община Царево, област 

Бургас, възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона 

за обществените поръчки, се събрахме в стая №16 в  сградата на Областна администрация – 

Бургас. 

 

             Длъжностните лица започнаха работа в 10:30 часа. 

 

              I. Определиха задачите както следва: Разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите 

оферти за участие в поръчката. Процедурата е открита и се провежда по реда на Глава двадесет и 

шеста от Закона за обществените поръчки.  

               Всички длъжностни лица попълниха декларации за съответствие на обстоятелствата по 

чл.103, ал.2 от ЗОП. 

 

            II. Длъжностните лица пристъпиха към отваряне на офертите по реда на тяхното 

постъпване. Постъпила е 1 брой оферта с вх. № 26-00-465/19.07.2016 год., подаденa в 

непрозрачен плик с ненарушена цялост, като върху плика е посочена информация  за 

наименованието и адресът на участника, телефон/факс, e-mail, входящ номер, дата и час на 

постъпване на офертата. Офертата е подадена от  “Интернешанъл Уотър Рескю“ ЕООД, със 

седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 79, вх. 5, ет. 6. ап. 102, ЕИК 

102858778, представлявано от Иван Николов Иванов. В плика бяха открити следните документи: 

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП; 

3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП; 

4. Декларация за приемане условията на договора;  

5. Декларация,  че участникът  е в състояние да осигури необходимото оборудване и персонал, 

съгласно Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с 

ПМС 182 от 1996 г., обн., ДВ, бр. 65 от 31.07.1996 г.; 

6. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника 

през последните три години, с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с 

доказателства за извършената услуга. 

7. Оферта за обособената позиция  2/ в отделен плик/; 

8. Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция 2; 
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9. Списък на персонала, който ще изпълнява услугата за обособена позиция 2; 

10. Ценово предложение обособена позиция 2; 

11.Оферта за обособената позиция  3/ в отделен плик/; 

12.Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция 3; 

13.Списък на персонала, който ще изпълнява услугата за обособена позиция 3; 

14. Ценово предложение обособена позиция 3; 

 

    При разглеждане на постъпилата оферта, длъжностните лица констатираха, че същата 

отговаря на изискванията на възложителя, представени са изисканите с обявата документи и 

предложените цени съответно по 6 500 лв. без ДДС за всяка от обособените позиции са в рамките 

на прогнозната стойност, определена от Възложителя. 

Ето защо предлагаме на Възложителя – Областен управител на област Бургас да 

сключи договор с “Интернешанъл Уотър Рескю“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: 

гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 79, вх. 5, ет. 6. ап. 102, ЕИК 102858778, представлявано от Иван 

Николов Иванов за обособени позиции 2 и 3 от обществена поръчка с предмет: “Частично 

обезпечаване на водноспасителната дейност на обекти – изключителна държавна собственост, 

неохраняеми морски плажове през летен сезон 2016 г. по обособени позиции:  Обособена 

позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Иракли”, община 

Несебър, област Бургас; Обособена позиция 2 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на 

морски плаж “Поморие - север”, община Поморие, област Бургас; Обособена позиция 3 – 

“Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Атанасовска коса”, община Бургас, 

област Бургас; Обособена позиция 4 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 

“Алепу”, община Созопол, област Бургас и Обособена позиция 5 – “Обезпечаване с 

водноспасителна дейност на морски плаж “Корал”, община Царево, област Бургас. 

 

      Длъжностните лица приключиха работа в 11.30 часа. 

  

        

                                                                                   Длъжностни лица :1./п/ 

                 / Валентин Люцканов/ 

   

                                                                                                                          2. /п/ 

                                                                                                                            /Нейка Новакова/ 

                 

                                                                                                                      3./п/ 

                      /Мария Динева/ 

 

 

        

 


