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УТВЪРЖДАВАМ: ……….(п)………….. 

ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ НИКОЛОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССА 

 

 

Д О К Л А Д 

 

 

Относно: Резултати от работата на Комисията за подбор, разглеждане, оценка и 

класиране по реда на чл.54 и сл. от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП) на офертите, получени в процедура по реда на Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) – публично състезание с предмет: «Организиране и провеждане на 

денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на сградите и района на Централната 

администрация на Селскостопанска академия с адрес: гр. София, ул. „Суходолска” №30, 

ведно с прилежащата територия, с общо 2 (два) денонощни поста», назначена със Заповед 

№РД-04.01/08.01.2019г. на Председателя на Селскостопанска академия София. 

 

 

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР НИКОЛОВ, 

 

Във връзка с проведена процедура на обществена поръчка – публично състезание по 

реда на ЗОП, с предмет: «Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана и 

охрана със СОТ на сградите и района на Централната администрация на Селскостопанска 

академия с адрес: гр. София, ул. „Суходолска” №30, ведно с прилежащата територия, с 

общо 2 (два) денонощни поста», и на основание чл.106 ал.1 и ал.3 от ЗОП и чл.60 от 

ППЗОП, представяме на Вашето внимание за утвърждаване настоящия доклад, както 

следва: 
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I. Комисия за разглеждане и оценка на офертите 

Със Заповед №РД-04.01/08.01.2019г. на Председателя на Селскостопанска академия 

София, на основание чл.103, ал.1 от ЗОП бе назначена Комисия за подбор, разглеждане, 

оценка и класиране на получените оферти, със следния състав: 

Председател: Маргарита Генчева  – Директор Дирекция „АПОПЧР”;  

Членове:  Веселина Къркъмова - Юрист;  

Атанас Петков – Главен експерт ССИ;  

Калин Василев – Директор Дирекция „УССД”;  

Светла Милушева – Гл. специалист отдел „Счетоводство”, Дирекция ФУ. 

 В хода на работата не са настъпвали промени в състава на Комисията и не са 

издавани заповеди за промяна на сроковете и задачите й. 

 

II. Участници в процедурата 

За участие в процедурата бяха подадени 9 (девет) броя оферти, представени по реда 

на постъпването им, както следва: 

1. „ПС ГАРД”  ЕООД с вх. № 70-1/04.01.2019 в 11.07ч.; 

2. „ЕВРОФОРС ГРУП“ ЕООД с вх. № 70-2/07.01.2019 в 11.39 ч.; 

3. „Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП“  ООД с вх. № 70-3/07.01.2019 в 11.56 ч.; 

4. „СЕЛЕКТ ГРУП СЕКЮРИТИ“ ООД с вх. № 70-4/07.01.2019 в 14.03 ч.; 

5. „БМ ПРОТЕКШЪН“ ЕООД с вх. № 70-5/07.01.2019 в 14.32 ч.; 

6. „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД с вх. № 70-6/07.01.2019 в 15.03 ч.; 

7. „ВТА СЕКЮРИТИ“ ООД с вх. № 70-7/07.01.2019 в 15.37 ч.; 

8. „ЕЛОС“ ООД с вх. № 70-8/07.01.2019 в 15.54 ч.; 

9. „ВАДИМ“ ООД с вх. № 70-9/07.01.2019 в 15.57 ч.; 

 

III. Кратко описание на работния процес на Комисията 

На публично заседание, което се състоя на 09.01.2019г. от 11.00 часа, Комисията по т. 

I. от настоящия Доклад, извърши отваряне на постъпилите запечатани непрозрачни 

опаковки и оповести тяхното съдържание. На последвалите закрити заседания на 09.01.2019 

и 17.01.2019г. Комисията разгледа представените документи по чл.39 ал.2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя, като констатира, че на основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 

8 и ал. 9 от ППЗОП и с цел законосъобразното провеждане на процедурата, следва да изиска 

от съответните участници да представят допълнително нови ЕЕДОП и/или други 
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документи, които съдържат променена и/или допълнена информация относно изпълнение на 

изискванията към критериите за подбор, както следва: 

 

1. Участникът „ПС ГАРД” ЕООД, в срок от 5 работни дни от получаването на 

протокола да представи: нов ЕЕДОП или допълнителни документи, които съдържат 

променена или допълнена информация относно констатираната 

липса/непълнота/несъответствие на информацията по отношение критерия „технически и 

професионални способности” – че разполага с необходимия брой охранители за изпълнение 

на поръчката, доказващи, че същите отговарят на изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗЧОД 

и на изискванията за професионална квалификация на служителите и на ръководителя на 

охранителната дейност. Беше уточнено, че допълнително предоставената информация може 

да обхваща и нови факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на офертите. 

 

 2. Участникът „ЕВРОФОРС ГРУП“ ЕООД, в срок от 5 работни дни от 

получаването на протокола да представи: Участникът следва да представи ЕЕДОП в 

електронен вид, надлежно подписан с електронен подпис от лицата по чл.40 от ППЗОП, във 

вид, който не позволява редакция и приложен CD. 

 

 3. Участникът „СЕЛЕКТ ГРУП СЕКЮРИТИ“ ООД, в срок от 5 работни дни от 

получаването на протокола да представи: нов ЕЕДОП или допълнителни документи, които 

съдържат променена или допълнена информация относно констатираната 

липса/непълнота/несъответствие на информацията, доказващи изпълнението на: 

 3.1. изискването  „Технически и професионални способности” на участника – да 

представи доказателства за образователна квалификация и професионален опит за 

изпълнение на поръчката и че разполага с необходимия брой охранители за изпълнение на 

поръчката и доказващи, че същите отговарят на изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗЧОД и 

на изискванията за професионална квалификация на служителите и на ръководителя на 

охранителната дейност. 

 3.2. изискването „Икономическо и финансово състояние” на участника – за 

наличието на валиден сертификат за въведена Система за управление на качеството ISO 

9001:2015. Беше уточнено, че дпълнително предоставената информация може да обхваща и 

нови факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

офертите. 
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4. Участникът „БМ ПРОТЕКШЪН“ ЕООД, в срок от 5 работни дни от получаването 

на протокола да представи: нов ЕЕДОП или допълнителни документи, които съдържат 

променена или допълнена информация относно констатираната 

липса/непълнота/несъответствие на информацията по отношение критерия „технически и 

професионални способности” – че разполага с необходимия брой охранители за изпълнение 

на поръчката, доказващи, че същите отговарят на изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗЧОД 

и на изискванията за професионална квалификация на служителите и на ръководителя на 

охранителната дейност. Беше уточнено, че допълнително предоставената информация може 

да обхваща и нови факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на офертите. 

 

 5. Участникът „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД, в срок от 5 работни дни от 

получаването на протокола да представи: ЕЕДОП в електронен вид, надлежно подписан с 

електронен подпис от лицата по чл.40 от ППЗОП, във вид, който не позволява редакция и 

приложен CD. 

 

6. Участникът „ЕЛОС” ООД, в срок от 5 работни дни от получаването на протокола 

да представи: нов ЕЕДОП в електронен вид, надлежно подписан с електронен подпис от 

лицата по чл.40 от ППЗОП, във вид, който не позволява редакция и приложен CD 

 

 7. Участникът „ВАДИМ“ ООД, в срок от 5 работни дни от получаването на 

протокола да представи: нов ЕЕДОП или допълнителни документи, които съдържат 

променена или допълнена информация относно констатираната 

липса/непълнота/несъответствие на информацията по отношение критерия „технически и 

професионални способности” – че разполага с необходимия брой охранители за изпълнение 

на поръчката, доказващи, че същите отговарят на изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗЧОД 

и на изискванията за професионална квалификация на служителите и на ръководителя на 

охранителната дейност. Беше уточнено, че допълнително предоставената информация може 

да обхваща и нови факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на офертите. 

 

На 30.01.2019г. Комисията продължи своята работа като разгледа допълнително 

представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към 
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личното състояние и критериите за подбор. В Протокол №2 от 30.01.2019г. Комисията 

подробно е описала установените факти и обстоятелства. След анализ на представените 

документи Комисията установи, че представените от участниците: „БМ ПРОТЕКШЪН“ 

ЕООД, „ВАДИМ“ ООД, „ЕЛОС“ ООД, „СЕЛЕКТ ГРУП СЕКЮРИТИ“ ООД, 

„СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД, „ПС ГАРД”  ЕООД и „ЕВРОФОРС ГРУП“ 

ЕООД документи и данни, са в съответствие с изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор, посочени от възложителя и съгласно ЗОП. 

Въз основа на тези констатации, Комисията допусна участниците „ПС ГАРД”  ЕООД; 

„ЕВРОФОРС ГРУП“ ЕООД; „Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП“  ООД; „СЕЛЕКТ ГРУП 

СЕКЮРИТИ“ ООД; „БМ ПРОТЕКШЪН“ ЕООД; „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ 

ЕООД; „ВТА СЕКЮРИТИ“ ООД; „ЕЛОС“ ООД и „ВАДИМ“ ООД до етапа на 

разглеждане на техническите предложения. 

На заседанието на 30.01.2019г. Комисията направи анализ на допуснатите за 

разглеждане технически оферти и извърши проверка на тяхното съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя. При прегледа на техническите 

предложения Комисията констатира, че Предложенията за изпълнение на поръчката на 

двама от участниците - „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД и „ЕЛОС” ООД не 

съответстват на предварително обявените от възложителя условия за изпълнение на 

поръчката, поради което и на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП, ги отстрани от по-

нататъшно участие в процедурата. 

 

Заседанието за отваряне на ценовите оферти се проведе на 04.02.2019г., за която дата 

участниците бяха уведомени със съобщение в профила на купувача, на 30.01.2019г. 

 

След обявяване на ценовите предложения, Комисията, в закрито заседание на 

04.02.2019г., продължи своята работа за разглеждане и анализ на съответствието на 

направените ценови предложения от всеки от участниците с конкретните изисквания на 

възложителя, отразени в Протокол №3, неразделна част от настоящия доклад. 

 

Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП 

комисията извърши окончателно класиране на ценовите оферти, което е отразено в 

протокол № 3 от заседанието на 04.02.2019 г.  
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Всяко действие на комисията е протоколирано, на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, 

като към настоящия доклад са приложени съответните протоколи и документи, съгласно чл. 

60, ал. 2 от ППЗОП. 

 

IV. Относно действията, свързани с отварянето, разглеждането и оценяването на 

всяка от постъпилите оферти 

1. Участникът „ПС ГАРД” ЕООД – относно съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор Комисията констатира, че по отношение 

изискванията за лично състояние, участникът е декларирал и представил всички 

необходими документи и информация съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и 

възложителя. Относно изискванията към критериите за подбор, Комисията констатира че 

участникът „ПС ГАРД” ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена или допълнена информация относно констатираната 

липса/непълнота/несъответствие на информацията по отношение критерия „технически и 

професионални способности” – че разполага с необходимия брой охранители за изпълнение 

на поръчката, доказващи, че същите отговарят на изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗЧОД 

и на изискванията за професионална квалификация на служителите и на ръководителя на 

охранителната дейност. 

След предоставената възможност, участникът представи допълнителни данни 

относно наличието на необходимия брой охранители, отговарящи на изискванията на ЗЧОД, 

за изпълнение на поръчката. 

Въз основа на извършения анализ на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП и 

всички допълнителни данни, комисията установи, че представените от участника документи 

и данни са в съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

посочени от възложителя и съгласно ЗОП и го допусна до разглеждане на техническото 

предложение. 

Комисията разгледа Техническото предложение / Предложението за изпълнение на 

поръчката на „ПС ГАРД”  ЕООД и констатира, че в офертата са описани начина и подхода 

за изпълнение на дейностите; Приложен е План за организацията на охранителната дейност 

съгласно чл.24, ал.2 от  ЗЧОД с описани особености на охраняваните обекти, организация на 

охраната (постове, маршрути, комуникации и указания за тактиката на действие при 

различни ситуации), посочени са данни за помощните средства, които участникът осигурява 

и които ще се използват за охрана на обекта, данни за наличния на участника мониторинг 

център, както и системите за връзка с правоохранителните органи и органите за 
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противопожарна охрана и данни за моторните превозни средства, които ще се използват при 

осъществяване на охраната, представен е график за работата на охранителите и действия на 

охраната при екстремни ситуации. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е в съответствие с 

предварително обявените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката, поради 

което го допусна до етапа на оценка на ценовото предложение. 

След отваряне на ценовото предложение на участника „ПС ГАРД” ЕООД, Комисията 

констатира, че същият е представил ценово предложение на хартиен носител, в което е 

предложил Обща цена за извършване на услугата без ДДС – 71 040,00 (седемдесет и една 

хиляди и четиридесет) лева без ДДС. 

 

2. Участникът „ЕВРОФОРС ГРУП” ЕООД – относно съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор Комисията констатира, че е 

представен електронен диск с надпис „Еврофорс груп” ЕЕДОП, на който обаче не се намери 

попълнен и подписан формуляр на ЕЕДОП. Комисията констатира, че участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП в електронен вид, надлежно подписан с електронен подпис от лицата 

по чл.40 от ППЗОП, във вид, който не позволява редакция и приложен CD. 

След предоставената възможност, участникът представи нов ЕЕДОП в електронен 

вид, надлежно подписан с електронен подпис от лицата по чл.40 от ППЗОП. 

Въз основа на извършения анализ на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП и 

всички допълнителни данни, комисията установи, че представените от участника документи 

и данни са в съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

посочени от възложителя и съгласно ЗОП и го допусна до разглеждане на техническото 

предложение. 

Комисията разгледа Техническото предложение / Предложението за изпълнение на 

поръчката на „ЕВРОФОРС ГРУП“ ЕООД и констатира, че в офертата са описани начина и 

подхода за изпълнение на дейностите; Приложен е План за организацията на охранителната 

дейност съгласно чл.24, ал.2 от  ЗЧОД с описани особености на охраняваните обекти, 

организация на охраната (постове, маршрути, комуникации и указания за тактиката на 

действие при различни ситуации), посочени са данни за помощните средства, които 

участникът осигурява и които ще се използват за охрана на обекта, данни за наличния на 

участника мониторинг център, както и системите за връзка с правоохранителните органи и 

органите за противопожарна охрана и данни за моторните превозни средства, които ще се 

използват при осъществяване на охраната, представен е график за работата на охранителите 
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и действия на охраната при екстремни ситуации. Комисията констатира, че техническото 

предложение е в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия за 

изпълнение на поръчката, поради което участникът „ЕВРОФОРС ГРУП“ ЕООД беше 

допуснат до етапа на оценка на ценовото предложение. 

След отваряне на ценовото предложение на участника „ЕВРОФОРС ГРУП” ЕООД, 

Комисията констатира, че същият е представил ценово предложение на хартиен носител, в 

което е предложил Обща цена за извършване на услугата без ДДС –  69 120,00 (шестдесет и 

девет хиляди, сто и двадесет) лева без ДДС. 

 

3. Участникът „Д.М. СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД – относно съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, Комисията констатира, че 

участникът е декларирал и представил всички необходими документи и информация, 

съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. 

Комисията анализира информацията, съдържаща се в ЕЕДОП и всички допълнителни 

документи и данни и установи, че са в съответствие с изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор, посочени от възложителя и съгласно ЗОП, въз основа на което го 

допусна до разглеждане на техническото предложение. 

При разглеждане на Техническото предложение / Предложение за изпълнение на 

поръчката на „Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП“  ООД Комисията констатира, че в офертата са 

описани начина и подхода за изпълнение на дейностите; Приложен е План за организацията 

на охранителната дейност съгласно чл.24, ал.2 от  ЗЧОД с описани особености на 

охраняваните обекти, организация на охраната (постове, маршрути, комуникации и 

указания за тактиката на действие при различни ситуации), посочени са данни за 

помощните средства, които участникът осигурява и които ще се използват за охрана на 

обекта, данни за наличния на участника мониторинг център, както и системите за връзка с 

правоохранителните органи и органите за противопожарна охрана и данни за моторните 

превозни средства, които ще се използват при осъществяване на охраната, представен е 

график за работата на охранителите и действия на охраната при екстремни ситуации. 

Комисията констатира, че техническото предложение е в съответствие с предварително 

обявените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката, поради което участникът 

„Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП“  ООД беше допуснат до етапа на оценка на ценовото 

предложение. 

След отваряне на ценовото предложение на участника „Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП“  

ООД, Комисията констатира, че същият е представил ценово предложение на хартиен 
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носител, в което е предложил Обща цена за извършване на услугата без ДДС –  76 440,00 

(седемдесет и шест хиляди, четиристотин и четиридесет) лева без ДДС. 

 

4. Участникът „СЕЛЕКТ  ГРУП СЕКЮРИТИ” ООД – относно съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор Комисията констатира, че по 

отношение изискванията за лично състояние, участникът е декларирал и представил всички 

необходими документи и информация съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и 

възложителя. Относно изискванията към критериите за подбор, Комисията констатира че 

участникът „СЕЛЕКТ ГРУП СЕКЮРИТИ” ООД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

други документи, които съдържат променена или допълнена информация относно 

констатираната липса/непълнота/несъответствие на информацията по отношение критерия 

„технически и професионални способности” – че разполага с необходимия брой охранители 

за изпълнение на поръчката, доказващи, че същите отговарят на изискванията на чл. 50, ал. 

3, т. 6 от ЗЧОД и на изискванията за професионална квалификация на служителите и на 

ръководителя на охранителната дейност. 

След предоставената възможност, участникът представи допълнителни данни 

относно наличието на необходимия брой охранители, отговарящи на изискванията на ЗЧОД, 

за изпълнение на поръчката. 

Въз основа на извършения анализ на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП и 

всички допълнителни данни, комисията установи, че представените от участника документи 

и данни са в съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

посочени от възложителя и съгласно ЗОП и го допусна до разглеждане на техническото 

предложение 

Комисията разгледа Техническото предложение / Предложението за изпълнение на 

поръчката на „СЕЛЕКТ ГРУП СЕКЮРИТИ“ ООД и констатира, че в офертата са описани 

начина и подхода за изпълнение на дейностите; Приложен е План за организацията на 

охранителната дейност съгласно чл.24, ал.2 от  ЗЧОД с описани особености на охраняваните 

обекти, организация на охраната (постове, маршрути, комуникации и указания за тактиката 

на действие при различни ситуации), посочени са данни за помощните средства, които 

участникът осигурява и които ще се използват за охрана на обекта, данни за наличния на 

участника мониторинг център, както и системите за връзка с правоохранителните органи и 

органите за противопожарна охрана и данни за моторните превозни средства, които ще се 

използват при осъществяване на охраната, представен е график за работата на охранителите 

и действия на охраната при екстремни ситуации. Комисията констатира, че техническото 
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предложение е в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия за 

изпълнение на поръчката, поради което участникът „СЕЛЕКТ ГРУП СЕКЮРИТИ“  ООД 

беше допуснат до етапа на оценка на ценовото предложение. 

След отваряне на ценовото предложение на участника „СЕЛЕКТ ГРУП 

СЕКЮРИТИ“  ООД, Комисията констатира, че същият е представил ценово предложение на 

хартиен носител, в което е предложил Обща цена за извършване на услугата без ДДС –  65 

760,00 (шестдесет и пет хиляди, седемстотин и шестдесет) лева без ДДС. 

 

5. Участникът „БМ ПРОТЕКШЪН“ ЕООД – относно съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор Комисията констатира, че по 

отношение изискванията за лично състояние, участникът е декларирал и представил всички 

необходими документи и информация съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и 

възложителя. Относно изискванията към критериите за подбор, Комисията констатира че 

участникът „БМ ПРОТЕКШЪН” ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена или допълнена информация относно констатираната 

липса/непълнота/несъответствие на информацията по отношение критерия „технически и 

професионални способности” – че разполага с необходимия брой охранители за изпълнение 

на поръчката, доказващи, че същите отговарят на изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗЧОД 

и на изискванията за професионална квалификация на служителите и на ръководителя на 

охранителната дейност. 

След предоставената възможност, участникът представи допълнителни данни 

относно наличието на необходимия брой охранители, отговарящи на изискванията на ЗЧОД, 

за изпълнение на поръчката. 

Въз основа на извършения анализ на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП и 

всички допълнителни данни, комисията установи, че представените от участника документи 

и данни са в съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

посочени от възложителя и съгласно ЗОП и го допусна до разглеждане на техническото 

предложение 

Комисията разгледа Техническото предложение / Предложението за изпълнение на 

поръчката на „БМ ПРОТЕКШЪН” ЕООД и констатира, че в офертата са описани начина и 

подхода за изпълнение на дейностите; Приложен е План за организацията на охранителната 

дейност съгласно чл.24, ал.2 от  ЗЧОД с описани особености на охраняваните обекти, 

организация на охраната (постове, маршрути, комуникации и указания за тактиката на 

действие при различни ситуации), посочени са данни за помощните средства, които 
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участникът осигурява и които ще се използват за охрана на обекта, данни за наличния на 

участника мониторинг център, както и системите за връзка с правоохранителните органи и 

органите за противопожарна охрана и данни за моторните превозни средства, които ще се 

използват при осъществяване на охраната, представен е график за работата на охранителите 

и действия на охраната при екстремни ситуации. Комисията констатира, че техническото 

предложение е в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия за 

изпълнение на поръчката, поради което участникът „БМ ПРОТЕКШЪН” ЕООД беше 

допуснат до етапа на оценка на ценовото предложение. 

След отваряне на ценовото предложение на участника „БМ ПРОТЕКШЪН” ЕООД, 

Комисията констатира, че същият е представил ценово предложение на хартиен носител, в 

което е предложил Обща цена за извършване на услугата без ДДС –   93 240,00 (деветдесет 

и три хиляди, двеста и четиридесет) лева без ДДС. 

 

6. Участникът „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД – относно съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор Комисията констатира, че е 

представен електронен диск с надпис „Стронг секюрити груп” ЕООД ЕЕДОП, на който 

обаче не се намери попълнен и подписан формуляр на ЕЕДОП. Комисията констатира, че 

участникът следва да представи нов ЕЕДОП в електронен вид, надлежно подписан с 

електронен подпис от лицата по чл.40 от ППЗОП, във вид, който не позволява редакция и 

приложен CD. 

След предоставената възможност, участникът представи нов ЕЕДОП в електронен 

вид, надлежно подписан с електронен подпис от лицата по чл.40 от ППЗОП. 

Въз основа на извършения анализ на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП и 

всички допълнителни данни, комисията установи, че представените от участника документи 

и данни са в съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

посочени от възложителя и съгласно ЗОП и го допусна до разглеждане на техническото 

предложение. 

Комисията разгледа Техническото предложение / Предложението за изпълнение на 

поръчката на „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД и констатира, че в офертата са описани 

начина и подхода за изпълнение на дейностите; непълна е предоставената информация в 

Плана за организацията на охранителната дейност съгласно чл.24, ал.2 от  ЗЧОД с описани 

особености на охраняваните обекти, организация на охраната (постове, комуникации и 

указания за тактиката на действие при различни ситуации), предоставени са данни за 

помощните средства, които участникът осигурява и които ще се използват за охрана на 
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обекта, данни за моторните превозни средства, които ще се използват при осъществяване на 

охраната, представен е график за работата на охранителите и действия на охраната при 

екстремни ситуации. 

Комисията констатира, че представеният от участника План за организацията на 

охранителната дейност не отговаря на условията на настоящата поръчка – не е представил 

схема на обходните маршрути, съгласно изискванията на Техническата спецификация, не е 

посочил данни да наличния му мониторинг център, системите за връзка с 

правоохранителните органи и органите на противопожарна охрана,  както и не е посочил 

видовете гаранции, които ще предостави за обекта. Останалата част от Плана за охрана е 

непълна. 

Въз основа на тази констатация и на основание чл.107, т.2, буква „а” от Закона за 

обществените поръчки, Комисията установи, че участникът е представил Техническа 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради 

което Комисията не допусна „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД до отваряне на 

ценовите предложения и на основание чл.107, т.2, буква „а” от Закона за обществените 

поръчки, го отстрани от по-нататъшно участие в процедурата. 

 

7. Участникът „ВТА СЕКЮРИТИ“ ООД – относно съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, Комисията констатира, че участникът е 

декларирал и представил всички необходими документи и информация, съгласно 

изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. 

Комисията анализира информацията, съдържаща се в ЕЕДОП и всички допълнителни 

документи и данни и установи, че са в съответствие с изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор, посочени от възложителя и съгласно ЗОП, въз основа на което го 

допусна до разглеждане на техническото предложение. 

При разглеждане на Техническото предложение / Предложение за изпълнение на 

поръчката на „ВТА СЕКЮРИТИ“ ООД Комисията констатира, че в офертата са описани 

начина и подхода за изпълнение на дейностите; Приложен е План за организацията на 

охранителната дейност съгласно чл.24, ал.2 от  ЗЧОД с описани особености на охраняваните 

обекти, организация на охраната (постове, маршрути, комуникации и указания за тактиката 

на действие при различни ситуации), посочени са данни за помощните средства, които 

участникът осигурява и които ще се използват за охрана на обекта, данни за наличния на 

участника мониторинг център, както и системите за връзка с правоохранителните органи и 

органите за противопожарна охрана и данни за моторните превозни средства, които ще се 
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използват при осъществяване на охраната, представен е график за работата на охранителите 

и действия на охраната при екстремни ситуации. Комисията констатира, че техническото 

предложение е в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия за 

изпълнение на поръчката, поради което участникът „ВТА СЕКЮРИТИ“  ООД беше 

допуснат до етапа на оценка на ценовото предложение. 

След отваряне на ценовото предложение на участника „ВТА СЕКЮРИТИ“  ООД, 

Комисията констатира, че същият е представил ценово предложение на хартиен носител, в 

което е предложил Обща цена за извършване на услугата без ДДС –  77 760,00 (седемдесет и 

седем хиляди, седемстотин и шестдесет) лева без ДДС. 

 

8. Участникът „ЕЛОС“ ООД – относно съответствието с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор Комисията констатира, че е представен неподписан 

електронен диск с надпис съдържащ ЕЕДОП, поради което Комисията констатира, че 

участникът следва да представи нов ЕЕДОП в електронен вид, надлежно подписан с 

електронен подпис от лицата по чл.40 от ППЗОП, във вид, който не позволява редакция и 

приложен CD. 

След предоставената възможност, участникът представи нов ЕЕДОП в електронен 

вид, надлежно подписан с електронен подпис от лицата по чл.40 от ППЗОП. 

Въз основа на извършения анализ на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП и 

всички допълнителни данни, комисията установи, че представените от участника документи 

и данни са в съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

посочени от възложителя и съгласно ЗОП и го допусна до разглеждане на техническото 

предложение. 

Комисията разгледа Техническото предложение / Предложението за изпълнение на 

поръчката на „ЕЛОС“ ООД и констатира, че в офертата са описани начина и подхода за 

изпълнение на дейностите; предоставени са данни за помощните средства, които участникът 

осигурява и които ще се използват за охрана на обекта, данни за моторните превозни 

средства, които ще се използват при осъществяване на охраната, и действия на охраната при 

екстремни ситуации; непълна е предоставената информация в Плана за организацията на 

охранителната дейност съгласно чл.24, ал.2 от ЗЧОД – не е представен е график за работата 

на охранителите, както и схема на обходните маршрути. 

Комисията констатира, че представеният от участника План за организацията на 

охранителната дейност не отговаря на условията на настоящата поръчка – не е представил 

Схема на обходните маршрути и График за работа на охранителите, съгласно изискванията 
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на Техническата спецификация, не е посочил данни да наличния му мониторинг център, 

системите за връзка с правоохранителните органи и органите на противопожарна охрана.  

 

Въз основа на тази констатация и на основание чл.107, т.2, буква „а” от Закона за 

обществените поръчки, Комисията установи, че участникът е представил Техническа 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради 

което Комисията не допусна „ЕЛОС” ООД до отваряне на ценовите предложения и на 

основание чл.107, т.2, буква „а” от Закона за обществените поръчки, го отстрани от по-

нататъшно участие в процедурата. 

 

9. Участникът „ВАДИМ“ ООД – относно съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор Комисията констатира, че по отношение 

изискванията за лично състояние, участникът е декларирал и представил всички 

необходими документи и информация съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и 

възложителя. Относно изискванията към критериите за подбор, Комисията констатира че 

участникът „ВАДИМ” ООД следва да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена или допълнена информация относно констатираната 

липса/непълнота/несъответствие на информацията по отношение критерия „технически и 

професионални способности” – че разполага с необходимия брой охранители за изпълнение 

на поръчката, доказващи, че същите отговарят на изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗЧОД 

и на изискванията за професионална квалификация на служителите и на ръководителя на 

охранителната дейност. 

След предоставената възможност, участникът представи допълнителни данни 

относно наличието на необходимия брой охранители, отговарящи на изискванията на ЗЧОД, 

за изпълнение на поръчката. 

Въз основа на извършения анализ на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП и 

всички допълнителни данни, комисията установи, че представените от участника документи 

и данни са в съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

посочени от възложителя и съгласно ЗОП и го допусна до разглеждане на техническото 

предложение 

Комисията разгледа Техническото предложение / Предложението за изпълнение на 

поръчката на „ВАДИМ” ООД и констатира, че в офертата са описани начина и подхода за 

изпълнение на дейностите; Приложен е План за организацията на охранителната дейност 

съгласно чл.24, ал.2 от  ЗЧОД с описани особености на охраняваните обекти, организация на 
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охраната (постове, маршрути, комуникации и указания за тактиката на действие при 

различни ситуации), посочени са данни за помощните средства, които участникът осигурява 

и които ще се използват за охрана на обекта, данни за наличния на участника мониторинг 

център, както и системите за връзка с правоохранителните органи и органите за 

противопожарна охрана и данни за моторните превозни средства, които ще се използват при 

осъществяване на охраната, представен е график за работата на охранителите и действия на 

охраната при екстремни ситуации. Комисията констатира, че техническото предложение е в 

съответствие с предварително обявените от Възложителя условия за изпълнение на 

поръчката, поради което участникът „ВАДИМ” ООД беше допуснат до етапа на оценка на 

ценовото предложение. 

След отваряне на ценовото предложение на участника „ВАДИМ” ООД, Комисията 

констатира, че същият е представил ценово предложение на хартиен носител, в което е 

предложил Обща цена за извършване на услугата без ДДС –  87 225,60 (осемдесет и седем 

хиляди, двеста двадесет и пет и 0.60) лева без ДДС. 

 

V. Класиране на участниците 

Комисията, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Извършено 

бе класиране на допуснатите до оценка участници съгласно обявения критерий за оценка 

„най-ниска цена”. Въз основа на това бе извършено следното класиране: 

 

I място - „СЕЛЕКТ ГРУП СЕКЮРИТИ“ ООД, с Обща цена за извършване на услугата 

без ДДС – 65 760,00 (шестдесет и пет хиляди, седемстотин и шестдесет) лева без ДДС. 

 

II място - „ЕВРОФОРС ГРУП“ ЕООД, с Обща цена за извършване на услугата без ДДС – 

69 120,00 (шестдесет и девет хиляди, сто и двадесет) лева без ДДС. 

 

VI. Предложение за отстраняване на участници и мотиви за допускане или 

отстраняване на всеки участник 

 

1. Участникът „ПС ГАРД” ЕООД 

Мотиви за допускане: Участникът „ПС ГАРД” ЕООД отговаря на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени в закона, в обявлението за 

обществената поръчка и в документацията на възложителя. Участникът е допуснат до 
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оценка и класиране относно Техническото и Ценово предложения, които отговарят на 

изискванията на възложителя. 

Мотиви за отстраняване: не са налични. 

 

2. Участникът „ЕВРОФОРС ГРУП“ ЕООД  

Мотиви за допускане: Участникът „ЕВРОФОРС ГРУП“ ЕООД отговаря на изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени в закона, в обявлението за 

обществената поръчка и в документацията на възложителя. Участникът е допуснат до 

оценка и класиране относно Техническото и Ценово предложения, които отговарят на 

изискванията на възложителя. 

Мотиви за отстраняване: не са налични. 

 

3. Участникът „Д.М. СЕКЮРИТИ ГРУП“ ООД  

Мотиви за допускане: Участникът „Д.М. СЕКЮРИТИ ГРУП“ ООД отговаря на 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени в закона, в 

обявлението за обществената поръчка и в документацията на възложителя. Участникът е 

допуснат до оценка и класиране относно Техническото и Ценово предложения, които 

отговарят на изискванията на възложителя. 

Мотиви за отстраняване: не са налични. 

 

4. Участникът „СЕЛЕКТ ГРУП СЕКЮРИТИ “ ООД  

Мотиви за допускане: Участникът „СЕЛЕКТ ГРУП СЕКЮРИТИ “ ООД отговаря на 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени в закона, в 

обявлението за обществената поръчка и в документацията на възложителя. Участникът е 

допуснат до оценка и класиране относно Техническото и Ценово предложения, които 

отговарят на изискванията на възложителя. 

Мотиви за отстраняване: не са налични. 

 

5. Участникът „БМ ПРОТЕКШЪН“ ЕООД 

Мотиви за допускане: Участникът „БМ ПРОТЕКШЪН“ ЕООД отговаря на изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени в закона, в обявлението за 

обществената поръчка и в документацията на възложителя. Участникът е допуснат до 

оценка и класиране относно Техническото и Ценово предложения, които отговарят на 

изискванията на възложителя. 
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Мотиви за отстраняване: не са налични. 

 

6. Участникът „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД 

Мотиви за допускане: Участникът „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД отговаря на 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени в закона, в 

обявлението за обществената поръчка и в документацията на възложителя. Участникът е 

допуснат до оценка на Техническото предложение, което се установи, че не отговаря на 

изискванията на възложителя. 

Мотиви за отстраняване: При прегледа и оценката на Техническото предложение / 

Предложение за изпълнение на поръчката, участникът „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП” 

ЕООД беше отстранен от по-нататъшно участие в процедурата, на основание чл.107, т.2, 

буква „а” от ЗОП, тъй като представеният от участника План за организацията на 

охранителната дейност не отговаря на условията на настоящата поръчка – не е представил 

схема на обходните маршрути, съгласно изискванията на Техническата спецификация, не е 

посочил данни да наличния му мониторинг център, системите за връзка с 

правоохранителните органи и органите на противопожарна охрана, както и не е посочил 

видовете гаранции, които ще предостави за обекта, което представлява несъответствие с 

предварително обявените условия на поръчката. Въз основа на тази констатация Комисията 

не допусна „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД до разглеждане на ценовото предложение 

и на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП го отстрани от по-нататъшно участие в 

процедурата. Това обстоятелство е отразено в Протокол №2 от 30.01.2019г. на Комисията, 

неразделна част от настоящия Доклад. 

 

7. Участникът „ВТА СЕКЮРИТИ“ ООД  

Мотиви за допускане: Участникът „ВТА СЕКЮРИТИ“ ООД отговаря на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени в закона, в обявлението за 

обществената поръчка и в документацията на възложителя. Участникът е допуснат до 

оценка и класиране относно Техническото и Ценово предложения, които отговарят на 

изискванията на възложителя. 

Мотиви за отстраняване: не са налични. 

 

8. Участникът „ЕЛОС“ ООД 

Мотиви за допускане: Участникът „ЕЛОС“ ООД отговаря на изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени в закона, в обявлението за обществената 



 

18 

 

поръчка и в документацията на възложителя. Участникът е допуснат до оценка на 

Техническото предложение, което се установи, че не отговаря на изискванията на 

възложителя. 

Мотиви за отстраняване: При прегледа и оценката на Техническото предложение / 

Предложение за изпълнение на поръчката, участникът „ЕЛОС” ООД беше отстранен от по-

нататъшно участие в процедурата, на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП, тъй като 

представеният от участника План за организацията на охранителната дейност не отговаря на 

условията на настоящата поръчка – не е представил Схема на обходните маршрути и 

График за работа на охранителите, съгласно изискванията на Техническата спецификация, 

не е посочил данни да наличния му мониторинг център, системите за връзка с 

правоохранителните органи и органите на противопожарна охрана, което представлява 

несъответствие с предварително обявените условия на поръчката. Въз основа на тази 

констатация Комисията не допусна „ЕЛОС” ООД до разглеждане на ценовото предложение 

и на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП го отстрани от по-нататъшно участие в 

процедурата. Това обстоятелство е отразено в Протокол №2 от 30.01.2019г. на Комисията, 

неразделна част от настоящия Доклад. 

 

9. Участникът „ВАДИМ“ ООД  

Мотиви за допускане: Участникът „ВАДИМ“ ООД отговаря на изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени в закона, в обявлението за обществената 

поръчка и в документацията на възложителя. Участникът е допуснат до оценка и класиране 

относно Техническото и Ценово предложения, които отговарят на изискванията на 

възложителя. 

Мотиви за отстраняване: не са налични. 

 

VII. Предложение за сключване на договор за изпълнение с класирания на първо 

място участник 

Въз основа на по-горе изложените данни, факти и аргументи и на основание чл. 60, ал. 

1, т. 9 от ППЗОП, комисията предлага на възложителя да сключи договор с класирания на 

първо място участник: „СЕЛЕКТ ГРУП СЕКЮРИТИ“ ООД, с Обща цена за 

извършване на услугата без ДДС – 65 760,00 (шестдесет и пет хиляди, седемстотин и 

шестдесет) лева без ДДС. 
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На основание чл. 60, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП към настоящия доклад са приложени 

всички документи, изготвени в хода на работата на комисията, като протоколи, справки, 

присъствени листове, съобщения и др., както и цялата документация, включително 

офертите на участниците. 

 

 

 

Председател: …….....(п)..……. 

                   (Маргарита Генчева) 

 

 

Членове: 1. …….(п).....…….                          2..…….....(п)..…….... 

               (Веселина Къркъмова)                (Атанас Петков) 

                        

                            

              3………(п).......……..                        4…….....(п)..……. 

     (Калин Василев)                                    (Светла Милушева) 


