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ПРОТОКОЛ №1 

 

На Комисията за подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите, получени за 

участие в процедура – 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, на основание чл.103 

ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.54 и сл. от Правилника за 

приложение на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

 

Днес, 09.01.2019г. в 11.00 часа, в Заседателната зала на Селскостопанска академия 

София, ул. Суходолска №30, на основание чл.103 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и 

чл.54 и сл. от Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) се 

състоя публично заседание на назначената със Заповед №РД-04.01/08.01.2019г. на 

Председателя на Селскостопанска академия София комисия за подбор, разглеждане, оценка и 

класиране на получените оферти в процедурата с горепосочения предмет, открита с Решение 

№ РД-32-2055/13.12.2018г. на Председателя на Селскостопанска академия София. 

 

Комисията заседава в следния състав:  

Председател: Маргарита Генчева  – Директор Дирекция АПОПЧР;  

Членове:  Веселина Къркъмова - Юрист;  

Атанас Петков – Главен експерт ССИ;  

Калин Василев – Главен експерт „УССД”, И.д. Директор „УССД”;  

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

 

Комисията започна своята работа в 11.00 часа. На публичното заседание присъстваха 

представители на следните участници в процедурата: 

1. Г-н Евгени Тодоров – представляващ участника „Д.М. Секюрити груп” ООД; 



 

2 

 

2. Г-н Евстати Георгиев – представляващ участника „Вадим” ООД; 

3. Г-н Красимир Николов – представляващ участника „ПС Гард” ЕООД и 

4. Г-н Емил Стаменов  - представляващ участника „ Б.М. Протекшън” ЕООД. 

Посочените лица представиха пълномощни и удостовериха присъствието си с подпис върху 

Списъка с присъстващите лица.  

Председателят на Комисията получи постъпилите в срока до 16.30 часа на 07.01.2019г. 9 броя 

оферти, удостоверено чрез Приемо-предавателен протокол по чл.48 ал.6 от ППЗОП за 

предаване на получените оферти и Регистър на получените оферти за участие в посочената 

процедура. 

След като се информираха за участниците в процедурата, Председателят и членовете на 

Комисията подписаха Декларации по чл.103 ал.2 от ЗОП. 

Съгласно Регистъра на получените оферти за участие в процедурата, до 16.30 часа на 

07.01.2019г. (крайният срок за получаване на оферти за участие в обществената поръчка), са 

получени 9 (девет) оферти от следните участници: „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. 

Комисията констатира, че опаковките с офертите на участниците са оформени 

съобразно изискванията на чл.47 ал.2 от ППЗОП и документацията за участие в процедурата и 

на основание чл.54 ал.2 от ППЗОП пристъпи към тяхното отваряне 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.; 

 

На основание чл. 54 ал.3 от ППЗОП, Комисията отвори запечатаните непрозрачни 

опаковки по реда на тяхното постъпване и оповести тяхното съдържание. Комисията провери 

за наличието на отделен запечатан плик с надпис: „Предлагани ценови параметри”. 
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Присъстващите представители на участниците бяха поканени от Председателя на Комисията 

да подпишат подадените с офертите Технически предложения и след отказ от тяхна страна, 

Техническите предложения на участниците бяха подписани само от трима от членовете на 

Комисията.  

Присъстващите представители на участниците изявиха желание и дадоха съгласие да 

подпишат само запечатания плик с Предлагани ценови параметри. 

По оферти, както следва: 

1. „ПС ГАРД”  ЕООД – документацията се подписа от 3 членове на Комисията, а 

запечатания плик с „Предлагани ценови параметри” – и от представителя на 

„Вадим” ООД – Евстати Георгиев; 

2. „ЕВРОФОРС ГРУП“ ЕООД – документацията се подписа от 3 членове на 

Комисията, а запечатания плик с „Предлагани ценови параметри” – и от 

представителя на „Вадим” ООД – Евстати Георгиев; 

3. „Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП“  ООД – документацията се подписа от 3 членове на 

Комисията, а запечатания плик с „Предлагани ценови параметри” – и от 

представителя на „ПС Гард” ЕООД – Красимир Николов; 

4. „СЕЛЕКТ ГРУП СЕКЮРИТИ“ ООД – документацията се подписа от 3 членове 

на Комисията, а запечатания плик с „Предлагани ценови параметри” – и от 

представителя на „ДМ Секюрити” ООД – Евгени Тодоров; 

5. „БМ ПРОТЕКШЪН“ ЕООД – документацията се подписа от 3 членове на 

Комисията, а запечатания плик с „Предлагани ценови параметри” – и от 

представителя на „ПС Гард” ЕООД – Красимир Николов; 

6. „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД – документацията се подписа от 3 

членове на Комисията, а запечатания плик с „Предлагани ценови параметри”  – и 

от представителя на „ДМ Секюрити” ООД – Евгени Тодоров; 

7. „ВТА СЕКЮРИТИ“ ООД – документацията се подписа от 3 членове на 

Комисията, а запечатания плик с „Предлагани ценови параметри” – и от 

представителя на „Б.М. Протекшън” ЕООД – Емил Стаменов; 

8. „ЕЛОС“ ООД – документацията се подписа от 3 членове на Комисията, а 

запечатания плик с „Предлагани ценови параметри”  – и от представителя на 

„Вадим” ООД – Евстати Георгиев; 

9. „ВАДИМ“ ООД – документацията се подписа от 3 членове на Комисията, а 

запечатания плик с „Предлагани ценови параметри” – и от представителя на „Б.М. 

Протекшън” ЕООД – Емил Стаменов; 
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След извършване на горепосочените дейности приключи публичната част от заседанието на 

Комисията. 

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията продължи своята работа на закрито 

заседание за разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 

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

възложителя и констатира следното: 

 

I. Участникът „ПС ГАРД” ЕООД е представил: електронен диск с Единен документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан от управителя на дружеството и документи, 

съставляващи офертата на участника, приложение към настоящия протокол. 

При преглед и проверка на Единен документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

Комисията констатира следните обстоятелства:  

Комисията извърши проверка в Търговския регистър и установи, че дружеството се 

представлява от управителя Тодор Георгиев Мавродиев. Представеният ЕЕДОП е подписан с 

валиден електронен подпис на управителя на дружеството. 

В Част II са декларирани обстоятелства относно: 

Раздел А - правно-организационната форма на дружеството и за представителната власт 

на лицето посочено в ЕЕДОП. Комисията извърши проверка в Търговския регистър и се увери 

за достоверността на декларираните обстоятелства. 

Раздел Б - Законен представител на дружеството Тодор Георгиев Мавродиев. 

Раздел В - Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и не 

възнамерява да възлага изпълнението на подизпълнители. 

В Част III - Участникът е декларирал, че: 

Раздел А - няма основания за изключване, свързани с наказателни присъди; 

Раздел Б - е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци и 

социално осигурителни вноски, във връзка с което не представя документи за предприетите 

мерки за надеждност.  

Раздел В - не е нарушил задълженията си в областта на екологичното, социалното или 

трудовото право; не е обявен в несъстоятелност, не е предмет на проиводство по 

несъстоятелност или ликвидация, в споразумение с кредиторите, в аналогична на 

несъстоятелност ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови 

и подзаконови актове, активите му не се администрират от ликвидатор или от съда и 

дейността му не е прекратена, не е извършил тежко професионално нарушение, няма 

сключени споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на 
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конкуренцията, не са налице обстоятелства, свързани с конфликт на интереси, свързан с 

участието му в процедурата за възлагане на обществената поръчка, не е предоставял лично 

или чрез свързано лице консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя и не е 

участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, не се е случвало е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на участвника  да е бил предсрочно прекратен или да са 

му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в 

миналото; потвърждава, че не виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на 

информацията и не е укривал такава информация. 

Раздел Г – е декларирал липса на специфични основания за отстраняване съгласно 

изискванията на националното законодателство. 

В Част IV, относно критериите за подбор, участникът декларира: 

Раздел А - „Годност": 

Вписване в съответните професионални регистри. Комисията извърши проверка в Регистъра 

на МВР – Списък на валидни лицензи за извършване на частна охранителна дейност към 

31.12.2018г., където под №588, с рег.№708/14.11.2005г., в регистъра е вписан „ПС Гард” 

ЕООД. Във връзка с направената проверка, комисията приема за изпълнено изискването 

по отношение поставения критерий за подбор . 

Раздел В: „Технически и професионални способности".  

1.Участникът е посочил изпълнена дейност – Договор за осигуряване на денонощна 

физическа въоръжена охрана и охрана с помощта на СОТ с възложител „Институт по 

почвознание, агротехнологии и защита на растенията Никола Пушкаров”. Срокът за 

изпълнение по договора е от 29.09.2017 до 29.09.2018г. Предметът на договора е аналогичен 

на предмета на настоящата поръчка. Поради това, комисията приема за изпълнени 

изискванията по отношение поставения критерий за подбор.  

 2. Участникът е декларирал, че: 

Разполага с необходимия брой охранители за изпълнение на поръчката, отговарящи на 

изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗЧОД. Не са посочени достатъчно конкретни данни, от 

които да е видно, че участникът отговаря на този критерий.  

 Посоченото твърдение се явява недостатъчно за Комисията да придобие увереност, че 

участникът разполага с достатъчно персонал с професионална компетентност и квалификация 

за изпълнение на поръчката. 

 Участникът следва да представи нов ЕЕДОП или допълнителни документи, които 

съдържат променена или допълнена информация относно констатираната 
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липса/непълнота/несъответствие на информацията по отношение критерия 

„технически и професионални способности”.  

  Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление " 

Относно стандартите за осигуряване на качеството: 

Участникът е посочил наличие на Сертификат ISO 9001:2015 с № 13698/04.01.2018г., 

издаден от Transpacific Certifications Limited.   Комисията извърши проверка на сайта на 

компанията - www.tclcertifications.com и установи наличие на Сертификат № 13698 с дата на 

издаване: 04.01.2018 и статус: Активен за ISO 9001:2015 Система за управление на качеството 

„Security Protection of Property of Individuals and Legal Persons. Personal Security of Individuals. 

Protection in Transporting Valuable Consignments and Goods. Security by Means of Signalling and 

Security Equipment. Installation and Technical Maintenance of Signalling and Security Equipment” 

(Охрана на имущество на физически и юридически лица. Лична охрана на физически лица. 

Охрана на ценни пратки и товари. Охрана със сигнално-охранителна техника). Във връзка с 

направената проверка, комисията приема за изпълнено изискването по отношение на 

поставения критерии за подбор. 

 

II. Участникът „ЕВРОФОРС ГРУП“ ЕООД е представил: електронен диск с надпис: 

„Еврофорс груп” ЕООД ЕЕДОП, на който не се намери попълнен формуляр на Единен 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), респективно надлежно подписан.  

Участникът не е представил ЕЕДОП и не е изпълнил задължението си по  67 от ЗОП, във 

връзка с §29, т.5, б.”а” Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП и чл.6.1.3 от 

Документацията за Обществената поръчка. 

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.  

 

III.   Участникът „Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД е представил: електронен диск с 

Единен документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан от управителя на дружеството и 

двамата съдружници, документи, съставляващи офертата на участника, приложение към 

настоящия протокол. 

При преглед и проверка на Единен документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

Комисията констатира следните обстоятелства:  
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Комисията извърши проверка в Търговския регистър и установи, че дружеството се 

представлява от управителя Валентина Христова Владимирова. Собственици на капитала са 

Валентина Христова Владимирова и Владимир Михайлов Владимиров. Представеният 

ЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис на управителя на дружеството Валентина 

Христова Владимирова и от Владимир Михайлов Владимиров. 

В Част II са декларирани обстоятелства относно: 

Раздел А - правно-организационната форма на дружеството и представителната власт на 

лицето посочено в ЕЕДОП. Комисията извърши проверка в Търговския регистър и се увери за 

достоверността на декларираните обстоятелства. 

Раздел Б - Законен представител на дружеството е управителя Валентина Христова 

Владимирова. 

Раздел В - Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и не 

възнамерява да възлага изпълнението на подизпълнители. 

В Част III - Участникът е декларирал, че: 

Раздел А - няма основания за изключване, свързани с наказателни присъди; 

Раздел Б - е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци и 

социално осигурителни вноски, във връзка с което не представя документи за предприетите 

мерки за надеждност.  

Раздел В - не е нарушил задълженията си в областта на екологичното, социалното или 

трудовото право; не е обявен в несъстоятелност, не е предмет на производство по 

несъстоятелност или ликвидация, в споразумение с кредиторите, в аналогична на 

несъстоятелност ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови 

и подзаконови актове, активите му не се администрират от ликвидатор или от съда и 

дейността му не е прекратена, не е извършил тежко професионално нарушение, няма 

сключени споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на 

конкуренцията, не са налице обстоятелства, свързани с конфликт на интереси, свързан с 

участието му в процедурата за възлагане на обществената поръчка, не е предоставял лично 

или чрез свързано лице консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя и не е 

участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, не се е случвало е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на участника  да е бил предсрочно прекратен или да са 

му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в 

миналото; потвърждава, че не виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на 

информацията и не е укривал такава информация. 
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Раздел Г – Участникът е декларирал липса на специфични национални основания за 

отстраняване съгласно изискванията на националното законодателство.  

Участникът също така декларира: 

1. Че не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона 

за публичното предлагане на ценни книжа 9 (§ 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП) 

с други участници в процедурата.  

2.Че за него и лицата, които го управляват и представляват, не важат забраните, посочени в 

чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).  

3.Че за лицата, които го представляват и управляват не важат забраните, посочени в чл.69 от 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ).  

4. Че лицата, които го управляват и представляват не са осъждани с влязла в сила присъда за 

престъпления по чл. 172 от НК, чл.192 от НК, чл.194 – чл.207 от НК, чл. 231а-217 от НК, 

чл.219 – 252 от НК, чл.254а-260 от НК, чл.352-чл.353е от НК; 

В Част IV, относно критериите за подбор, участникът декларира: 

Раздел А - „Годност": Вписване в съответните професионални регистри. Посочен е Лиценз за 

извършване на частна охранителна дейност – извършване на охрана на имуществото на 

физическите и юридическите лица с обхват на територията на цялата страна с № 

526/28.02.2005г  

Комисията извърши проверка в Регистъра на МВР – Списък на валидни лицензи за 

извършване на частна охранителна дейност към 31.12.2018г., където под №423, с 

рег.№526/28.02.2005г., в регистъра е вписан „Д.М. Секюрити Груп” ООД. Във връзка с 

направената проверка, комисията приема за изпълнено изискването по отношение 

поставения критерий за подбор . 

Раздел В: „Технически и професионални способности".  

Участникът е посочил изпълнена дейност – Договор за осигуряване на физическа охрана на 

имоти, съоръжения и движимото имущество в тях, собственост на Министерството на 

финансите (МФ), както и пропускателния режим в сградите на МФ. 

с възложител Министерство на финансите. Срокът за изпълнение по договора е от 08.12.2015г. 

до 31.12.2017г. Предметът на договора е аналогичен на предмета на настоящата поръчка. 

Поради това, комисията приема за изпълнени изискванията по отношение  на 

поставения критерии за подбор. 
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 Участникът е декларирал, че: 

Разполага с необходимия брой охранители за изпълнение на поръчката, отговарящи на 

изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗЧОД. Посочил е поименно служители на трудов договор, 

както и придобитата квалификация по професия „Охранител”. Посочен е също така и 

ръководителя на охранителната дейност, както и притежаваното от него Удостоверение за 

придобита квалификация.  

Поради това, комисията приема за изпълнени изискванията по отношение  на 

поставения критерии за подбор. 

Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление " 

Относно стандартите за осигуряване на качеството: 

Участникът е посочил наличие на Сертификат за въведена система за управление на 

качеството ISO 9001:2015 номер QMS 071217-06 издаден от ,,Интертек” на 19.10.2017 г., 

съществуващ от 09.01.2008 г., валиден до 11.11.2019 г. с обхват на сертификация лична охрана 

на физически лица, охрана на имуществото на физически и юридически лица, на сгради и 

помещения и стопански обекти, дейности по изграждане на сигнално-охранителни системи и 

други системи за сигурност, профилактика, ремонт, поддръжка и експлоатация на сигнално-

охранителна техника и други системи на сигурност, охрана на обекти със сигнално-

охранителна техника, охрана на мероприятия и автопатрулна дейност, комплексно обслужване 

на сгради.  

Комисията извърши проверка като се свърза по телефона с представител на Интертек ВА 

ЕООД, който съобщи, че не поддържат информация за издадените сертификати на сайта на 

компанията. Комисията отправи запитване по електронната поща, на което беше получено 

потвърждение за валидността на сертификата. 

Въз основа на извършената проверка, комисията приема за изпълнено изискването 

по отношение на поставения критерии да подбор. 

 

IV. Участникът „СЕЛЕКТ ГРУП СЕКЮРИТИ“ ООД е представил: електронен диск 

с Единен документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан от тримата управители на 

дружеството, същите и съдружници, които го представляват САМО ЗАЕДНО, както и 

документи, съставляващи офертата на участника, приложение към настоящия протокол. 

При преглед и проверка на Единен документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

Комисията констатира следните обстоятелства:  



 

10 

 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър и установи, че дружеството се 

представлява от тримата управители ЗАЕДНО: ЛЮБОМИР МИРОСЛАВОВ ЕВГЕНИЕВ, 

КИРИЛ ИЛИЕВ МАНОЛЧЕВ и АТАНАС ГЕОРГИЕВ НЕДЕВ. Представеният ЕЕДОП е 

подписан с валиден електронен подпис от тримата управители. 

В Част II са декларирани обстоятелства относно: 

Раздел А - правно-организационната форма на дружеството и представителната власт на 

лицето посочено в ЕЕДОП. Комисията извърши проверка в Търговския регистър и се увери за 

достоверността на декларираните обстоятелства. 

Раздел Б - Законни представители на дружеството са тримата управители – Любомир 

Мирославов Евгениев, Кирил Илиев Манолчев и Атанас Георгиев Недев, които представляват 

дружеството само ЗАЕДНО. 

Раздел В - Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и не 

възнамерява да възлага изпълнението на подизпълнители. 

В Част III - Участникът е декларирал, че: 

Раздел А - няма основания за изключване, свързани с наказателни присъди; 

Раздел Б - е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци и 

социално осигурителни вноски, във връзка с което не представя документи за предприетите 

мерки за надеждност.  

Раздел В - не е нарушил задълженията си в областта на екологичното, социалното или 

трудовото право; не е обявен в несъстоятелност, не е предмет на производство по 

несъстоятелност или ликвидация, в споразумение с кредиторите, в аналогична на 

несъстоятелност ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови 

и подзаконови актове, активите му не се администрират от ликвидатор или от съда и 

дейността му не е прекратена, не е извършил тежко професионално нарушение, няма 

сключени споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на 

конкуренцията, не са налице обстоятелства, свързани с конфликт на интереси, свързан с 

участието му в процедурата за възлагане на обществената поръчка, не е предоставял лично 

или чрез свързано лице консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя и не е 

участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, не се е случвало е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на участнника  да е бил предсрочно прекратен или да са 

му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в 

миналото; потвърждава, че не виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на 

информацията и не е укривал такава информация. 
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Раздел Г – Участникът е декларирал липса на специфични национални основания за 

отстраняване съгласно изискванията на националното законодателство.  

В Част IV, относно критериите за подбор – участникът декларира, че отговаря на 

изискваните критерии за подбор: 

Раздел А - „Годност": Вписване в съответните професионални или търговски регистри. 

Посочена е страницата на Търговския регистър. Посочен е също така Лиценз за извършване на 

частна охранителна дейност на територията на цялата страна с № 3130/14.06.2017г.  

Комисията извърши проверка в Регистъра на МВР – Списък на валидни лицензи за 

извършване на частна охранителна дейност към 10.01.2019г., където под №2822, с 

рег.№3130/14.06.2017г., в регистъра е вписан „Селект Секюрити” ООД. Въз основа на 

направената проверка, Комисията приема за изпълнено изискването по отношение 

поставения критерий за подбор . 

Раздел В: „Технически и професионални способности".  

Участникът е посочил изпълнена дейност – Договор за извършване на всички дейности по 

осъществяване на физическа охрана и пропускателен режим на административната сграда, в 

съответствие с изискванията на ЗЧОД и в съответствие с изискванията на Възложителя, с 

възложител Пътно строителна компания Ес Би Ес АД. Срокът за изпълнение по договора е от 

20.06.2017г. до 19.06.2018г. Предметът на договора е аналогичен на предмета на настоящата 

поръчка. Поради това, комисията приема за изпълнени изискванията по отношение 

поставения критерий за подбор.  

 Участникът е декларирал, че: 

Разполага с необходимия брой охранители за изпълнение на поръчката, отговарящи на 

изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗЧОД. Посочил е поименно част от служителите на 

трудов договор, както и придобитата квалификация по професия „Охранител”. Посочен е 

ръководителя на охранителната дейност, както и притежаваното от него Удостоверение за 

придобита квалификация.  Комисията не може да придобие достатъчна увереност, че 

участника притежава достатъчно персонал с необходимата образователна и професионална 

квалификация за изпълнение на поръчката. 

Поради това, Комисията счита, че Участникът следва 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”   

Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление " 
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Относно стандартите за осигуряване на качеството: 

Участникът е посочил наличие на Сертификат за въведена система за управление на 

качеството  EN ISO 9001:2015 номер BG/0485Q/0422 издаден от ,,International Technical 

Alliance” Srl на 03.01.2019 г., с обхват: Охрана на имуществото на физически и юридически  

лица и Сигнално- Охранителна дейност (СОД); Автопатрулна дейност; Охрана на 

мероприятия; Лична охрана на физически лица; Охрана на ценни пратки и товари”. 

Комисията направи опит да извърши проверка на сайта на компанията 

http://www.itanet.eu/ , но не получи информация, относно наличието и достоверността на 

декларираното от участника наличие на цитирания сертификат.  

Участникът следва да представи доказателства за декларираното, но невъзможно за 

проверка от Комисията обстоятелство. 

Въз основа на този извод, участникът следва да представи нов ЕЕДОП или други 

документи, които съдържат променена или допълнена информация относно 

констатираната непълнота на информацията. 

 

V. Участникът „БМ ПРОТЕКШЪН“ ЕООД е представил: електронен диск с Единен 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), надлежно подписан с електронен подпис от 

представляващото дружеството лице. 

При преглед и проверка на Единен документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

Комисията констатира следните обстоятелства:  

Комисията извърши проверка в Търговския регистър и установи, че дружеството се 

представлява от едноличния собственик на капитала и управител Владимира Венциславова 

Емилова. 

В Част II са декларирани обстоятелства относно: 

Раздел А - правно-организационната форма на дружеството и представителната власт на 

лицето посочено в ЕЕДОП. Комисията извърши проверка в Търговския регистър и се увери за 

достоверността на декларираните обстоятелства. 

Раздел Б - Законен представител на дружеството е едноличния собственик на капитала и 

управител Владимира Венциславова Емилова. 

Раздел В - Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и не 

възнамерява да възлага изпълнението на подизпълнители. 

В Част III - Участникът е декларирал, че: 

Раздел А - няма основания за изключване, свързани с наказателни присъди; 
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Раздел Б - е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци и 

социално осигурителни вноски, във връзка с което не представя документи за предприетите 

мерки за надеждност.  

Раздел В - не е нарушил задълженията си в областта на екологичното, социалното или 

трудовото право; не е обявен в несъстоятелност, не е предмет на производство по 

несъстоятелност или ликвидация, в споразумение с кредиторите, в аналогична на 

несъстоятелност ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови 

и подзаконови актове, активите му не се администрират от ликвидатор или от съда и 

дейността му не е прекратена, не е извършил тежко професионално нарушение, няма 

сключени споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на 

конкуренцията, не са налице обстоятелства, свързани с конфликт на интереси, свързан с 

участието му в процедурата за възлагане на обществената поръчка, не е предоставял лично 

или чрез свързано лице консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя и не е 

участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, не се е случвало е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на участника  да е бил предсрочно прекратен или да са 

му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в 

миналото; потвърждава, че не виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на 

информацията и не е укривал такава информация. 

Раздел Г – Участникът е декларирал липса на специфични национални основания за 

отстраняване съгласно изискванията на националното законодателство.  

В Част IV, относно критериите за подбор, участникът декларира, че отговаря на 

изискваните критерии за подбор: 

Раздел А - „Годност": Вписване в съответните професионални или търговски регистри. 

Посочено е вписването на участника в Търговския регистър на Агенция по вписванията.   

Вписване в съответните професионални регистри. Посочен е Лиценз за извършване на частна 

охранителна дейност – извършване на охрана на имуществото на физическите и юридическите 

лица с обхват на територията на цялата страна с № Лиценз № 2820/11.05.2015 г. издаден от 

МВР, ГД „НП“; 

Комисията извърши проверка в Регистъра на МВР – Списък на валидни лицензи за 

извършване на частна охранителна дейност към 10.01.2019г., където под №2525, с 

рег.№2820/11.05.2015г., в регистъра е вписан „БМ Протекшън” ЕООД. Въз основа на 

направената проверка, Комисията приема за изпълнено изискването по отношение 

поставения критерий за подбор.  
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Раздел В: „Технически и професионални способности".  

Участникът е посочил изпълнена дейност – 1) Договор за осигуряване на денонощна 

физическа охрана на Институт за зеленчукови култури с възложител Институт по зеленчукови 

култури Марица, Пловдив. 2) Физическа охрана на комплекс жилищни блокове с възложител 

„Афинвест” ЕООД. Срокът за изпълнение по договора е от 11.07.2016г. до 31.05.2018г. 3) 

Физическа охрана на Административна сграда – гр. София с възложител „Адастра България” 

ЕООД. Срокът за изпълнение по договора е от 01.04.2016г. до 30.04.2018г.  

Предметът на договорите е аналогичен на предмета на настоящата поръчка.  

Поради това, Комисията приема за изпълнено изискването по отношение поставения 

критерий за подбор. 

Участникът е декларирал, че разполага с необходимия брой охранители за изпълнение на 

поръчката. Не са посочени достатъчно конкретни данни, от които да е видно, че участникът 

отговаря на този критерий. Посоченото твърдение се явява недостатъчно за Комисията 

да придобие увереност, че участникът разполага с достатъчно персонал с професионална 

компетентност и квалификация за изпълнение на поръчката. Участникът следва 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”.  

 

Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление " 

Относно стандартите за осигуряване на качеството: 

Участникът е посочил наличие на Сертификат за въведена система за управление на 

качеството EN ISO 9001:2015 номер CQ-BG-012/17/01/bul, издаден от OHMI EuroCert GmbH, 

Берлинско шосе 66, 39114 Макдебург. 

Комисията извърши проверка като се свърза по телефона с представител на ÖHMI Bulgaria® 

OOD, който съобщи, че не поддържат информация за издадените сертификати на сайта на 

компанията. Отправено беше запитване по електронната поща, на което беше получен отговор 

по същия канал, от инж. Олаф Унгер, Управител на OHMI EuriCert GMBH, потвърждава 

издадения сертификат, както и неговата валидност до 18.05.2020г. 

Във връзка с направената проверка, Комисията приема за изпълнено изискването 

по отношение на поставения критерий за подбор. 

 



 

15 

 

VI. Участникът „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД е представил: електронен диск 

с надпис: „Стронг секюрити груп” ЕООД ЕЕДОП, на който не се намери попълнен 

формуляр на Единен документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), респективно надлежно 

подписан.  

Участникът не е изпълнил задължението си по  67 от ЗОП, във връзка с §29, т.5, б.”а” 

ПЗР на ЗОП и чл.6.1.3 от Документацията за Обществената поръчка и представения ЕЕДОП и 

не е представил ЕЕДОП  подписан с квалифициран електронен подпис на лицата по чл.40 от 

ППЗОП.. 

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.  

 

VII. Участникът „ВТА СЕКЮРИТИ“ ООД е представил: електронен диск с Единен 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан от управителя на дружеството и 

документи, съставляващи офертата на участника, приложение към настоящия протокол. 

При преглед и проверка на Единен документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

Комисията констатира следните обстоятелства:  

Комисията извърши проверка в Търговския регистър и установи, че дружеството се 

представлява от управителя Стела Кирова Богданова. Представеният ЕЕДОП е подписан с 

валиден електронен подпис на управителя на дружеството. 

В Част II са декларирани обстоятелства относно: 

Раздел А - правно-организационната форма на дружеството и представителната власт на 

лицето посочено в ЕЕДОП. Комисията извърши проверка в Търговския регистър и се увери за 

достоверността на декларираните обстоятелства. 

Раздел Б - Законен представител на дружеството е управителя Стела Кирова Богданова. 

Раздел В - Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и не 

възнамерява да възлага изпълнението на подизпълнители. 

В Част III - Участникът е декларирал, че: 

Раздел А - няма основания за изключване, свързани с наказателни присъди; 

Раздел Б - е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци и 

социално осигурителни вноски, във връзка с което не представя документи за предприетите 

мерки за надеждност.  

Раздел В - не е нарушил задълженията си в областта на екологичното, социалното или 

трудовото право; не е обявен в несъстоятелност, не е предмет на производство по 



 

16 

 

несъстоятелност или ликвидация, в споразумение с кредиторите, в аналогична на 

несъстоятелност ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови 

и подзаконови актове, активите му не се администрират от ликвидатор или от съда и 

дейността му не е прекратена, не е извършил тежко професионално нарушение, няма 

сключени споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на 

конкуренцията, не са налице обстоятелства, свързани с конфликт на интереси, свързан с 

участието му в процедурата за възлагане на обществената поръчка, не е предоставял лично 

или чрез свързано лице консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя и не е 

участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, не се е случвало е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на участника  да е бил предсрочно прекратен или да са 

му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в 

миналото; потвърждава, че не виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на 

информацията и не е укривал такава информация. 

Раздел Г – Участникът е декларирал липса на специфични национални основания за 

отстраняване съгласно изискванията на националното законодателство.  

В Част IV, относно критериите за подбор, участникът декларира, че отговаря на 

изискваните критерии за подбор: 

Раздел А - „Годност": Вписване в Търговския регистър. Посочено е вписването на Участника 

в Търговския регистър на Република България. 

Вписване в съответните професионални регистри. Посочен  е Лиценз за извършване на частна 

охранителна дейност – извършване на охрана на имуществото на физическите и юридическите 

лица с обхват на територията на цялата страна с № 3183/19.10.2017г.  

Комисията извърши проверка в Регистъра на МВР – Списък на валидни лицензи за 

извършване на частна охранителна дейност към 10.01.2019г., където под №2875, с 

рег.№3183/19.10.2017г., в регистъра е вписан „ВТА Секюрити” ООД. Във връзка с 

извършената проверка, Комисията приема за изпълнено изискването по отношение 

поставения критерий за подбор. 

Раздел В: „Технически и професионални способности".  

Участникът е посочил изпълнена дейност – Договор за осъществяване на физическа охрана и 

пропускателен режим на административната сграда на община Царево с възложител Община 

Царево. Срокът за изпълнение по договора е от 28.04.2017г. до 28.04.2018г. Предметът на 

договора е аналогичен на предмета на настоящата поръчка. Поради това, комисията приема 

за изпълнени изискванията по отношение поставения критерий за подбор. 
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 Участникът е декларирал, че разполага с неоходимия брой охранители за изпълнение на 

поръчката и е посочил поименно служители на трудов договор, както и придобитата 

квалификация по професия „Охранител”. Посочен е също така и ръководителя на 

охранителната дейност, както и притежаваното от него Удостоверение за придобита 

квалификация.  

Поради това, комисията приема за изпълнени изискванията по отношение 

поставения критерий за подбор. 

 

Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление " 

Относно стандартите за осигуряване на качеството: 

Участникът е посочил наличие на Сертификат ISO 9001:2015 с № 13000/27.02.2017г., 

валиден до 26.02.2020г. за въвеждане на система за управление на качеството № BS EH ISO 

9001:2015, с обхват в областта на охранителната дейност, издаден от Transpacific Certifications 

Limited.  Комисията извърши проверка на сайта на компанията - www.tclcertifications.com и 

установи наличие на Сертификат № 13000 с дата на издаване: 13.11.2018 и статус: Активен за 

ISO 9001:2015 Система за управление на качеството „Security Protection of Property of 

Individuals and Legal Persons. Personal Security of Individuals. Protection in Transporting Valuable 

Consignments and Goods. Security by Means of Signalling and Security Equipment. Installation and 

Technical Maintenance of Signalling and Security Equipment” (Охрана на имущество на 

физически и юридически лица. Лична охрана на физически лица. Охрана на ценни пратки и 

товари. Охрана със сигнално-охранителна техника).  

Поради това, комисията приема за изпълнени изискванията по отношение 

поставения критерий за подбор. 

 

VIII. Участникът „ЕЛОС” ООД е представил: електронен диск с Единен документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), който не е надлежно подписан с електронен подпис от 

представляващото дружеството лице. 

 Участникът не е изпълнил задължението си по  67, ал.4 от ЗОП, във връзка с §29, т.5, 

б.”а” ПЗР на ЗОП и чл.6.1.3 от Документацията за Обществената поръчка и представения 

ЕЕДОП не е подписан с квалифициран електронен подпис на лицата по чл.40 от ППЗОП. 

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.  
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IX. Участникът „Вадим” ООД е представил: електронен диск с Единен документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан с електронен подпис от представляващото 

дружеството лице и документи, съставляващи офертата на участника, приложение към 

настоящия протокол.  

При преглед и проверка на Единен документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

Комисията констатира следните обстоятелства:  

Комисията извърши проверка в Търговския регистър и установи, че Дружеството се 

предсталява от Управителите 

Димитър Владимиров Янев и Адриян Димитров Янев, заедно и поотделно.  

Раздел Б - Законни представители на дружеството са управителите Димитър 

Владимиров Янев и Адриян Димитров Янев, заедно и поотделно. 

Раздел В - Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и не 

възнамерява да възлага изпълнението на подизпълнители. 

В Част III - Участникът е декларирал, че: 

Раздел А - няма основания за изключване, свързани с наказателни присъди; 

Раздел Б - е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци и 

социално осигурителни вноски, във връзка с което не представя документи за предприетите 

мерки за надеждност.  

Раздел В - не е нарушил задълженията си в областта на екологичното, социалното или 

трудовото право; не е обявен в несъстоятелност, не е предмет на производство по 

несъстоятелност или ликвидация, в споразумение с кредиторите, в аналогична на 

несъстоятелност ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови 

и подзаконови актове, активите му не се администрират от ликвидатор или от съда и 

дейността му не е прекратена, не е извършил тежко професионално нарушение, няма 

сключени споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на 

конкуренцията, не са налице обстоятелства, свързани с конфликт на интереси, свързан с 

участието му в процедурата за възлагане на обществената поръчка, не е предоставял лично 

или чрез свързано лице консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя и не е 

участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, не се е случвало е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на участника  да е бил предсрочно прекратен или да са 

му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в 
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миналото; потвърждава, че не виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на 

информацията и не е укривал такава информация. 

Раздел Г – е декларирал липса на специфични основания за отстраняване съгласно 

изискванията на националното законодателство. 

В Част IV, относно критериите за подбор, участникът декларира, че притежава следните 

лицензи, сертификати и договори: 

- Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 85/12.05.2004г. на основание чл. 4 

от Закона за частна охранителна дейност по чл.5 ал.1,т.2 от ЗЧОД на територията на цялата 

страна – Издаден от директора на национала служба „Полиция” – МВР. 

- Допълнение към лиценз за извършване на частна охранителна дейност №85/12.05.2004г., т.3 

– сигнално охранителна дейност; т.5 – охрана на питейни и развлекателни заведения, 

дискотеки, игрални и компютърни зали; т.6 – охрана на урбанизирани територии, на 

територията на цялата страна. 

- Лиценз №2568/14.08.2013г. за охрана на мероприятия и охрана на ценни пратки и товари, 

валиден за територията на цялата страна. 

- Лиценз № 1504 / 07.04.2010 г. за лична охрана на физически лица валиден за територията на 

цялата страна  

- Система за управление на качеството - ISO 9001:2015; 

- Системи за управление по отношение на околната среда – ISO 14001: 2005; BG 14 BG 

- Системи за управление на здравето и безопасността при работа - BS OHSAS 18001:2007; 

- Система на управление на сигурността на информацията - ISO 27001:2005; 

- Удостоверение № 0050693 – от комисия за защита на личните данни, че е администратор на 

лични данни  

- Разрешение за наличие на радио честота от Комисия за регулиране на съобщенията № 

00959/18.08.2008. 

- Изменение № 00959-03/01.11.2012г. на Разрешение за наличие на радио честота № 

00959/18.08.2008. 

- Разрешение №383/06.06.2013г. от главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението” за осъществяване на „противопожарно обезопасяване и провеждане на 

превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обект” 

- NCAGE код № 00N7U на доставчик на Кодификационната система на НАТО- издаден от 

Министерство на отбраната дирекция „Политика на въоръженията” на 16.06.2009 г. 

- Член на БКОС (Българска камара за охрана и сигурност). 

Раздел А - „Годност": 
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Вписване в съответните професионални регистри. Комисията извърши проверка в Регистъра 

на МВР – Списък на валидни лицензи за извършване на частна охранителна дейност към 

31.12.2018г., където под №61, с рег.№85/12.05.2004г., в регистъра е вписан  „ВАДИМ” ООД. 

Във връзка с направената проверка, Комисията приема за изпълнено изискването по 

отношение поставения критерий за подбор. 

Раздел В: „Технически и професионални способности".  

1. Участникът е посочил изпълнена дейност – Договор за осигуряване на въоръжена и 

невъоръжена физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника и пропускателен 

режим, на стойност 104 832 лв. Срокът за изпълнение по договора е от 22.01.2016 до 

22.01.2017г. Възложител е Министерство на здравеопазването.  Предметът на договора е 

аналогичен на предмета на настоящата поръчка. Поради това, комисията приема за 

изпълнени изискванията по отношение поставения критерий за подбор. 

2.  Участникът е декларирал, че разполага с необходимия брой охранители за изпълнение 

на поръчката, отговарящи на изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗЧОД. Не са посочени 

достатъчно конкретни данни, от които да е видно, че участникът отговаря на този критерий.  

 Посоченото твърдение се явява недостатъчно за Комисията да придобие 

увереност, че участникът разполага с достатъчно персонал с професионална 

компетентност и квалификация за изпълнение на поръчката.  

Участникът следва 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”.  

Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление " 

Относно стандартите за осигуряване на качеството: 

Участникът е посочил наличие на Сертификат ISO 9001:2015 с Сертификат № BAS QMS V 

1814538-2/1 Издаден на 02.04.2018г от Верификация ООД с валидност до 23.04.2019г с обхват 

„Охрана на имущество на физически и юридически лица, включваща физическа охрана, 

сигнално – охранителна дейност, ценни пратки и товари, мероприятия и лична охрана. 

Проектиране и изграждане на пожаризвестителни системи.” Комисията извърши проверка на 

сайта на компанията - www.verificationsbg.com и установи наличие на Сертификат № BAS 

QMS V 1814538-2/1  и статус: Валиден.  

Във връзка с направената проверка, Комисията приема за изпълнено изискването по 

отношение поставения критерий за подбор. 
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На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП и с цел 

законосъобразното провеждане на процедурата: 

 

 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. 

         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. 
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Допълнително предоставената информация може да обхваща и нови факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите. 

 

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. 

         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: 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. 

       Допълнително предоставената информация може да обхваща и нови факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите. 
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Комисията проведе заседания на 09.01.2019 г.  и на 17.01.2019г., като се изготви и 

подписа настоящия протокол в два екземпляра. 

 

 

 

Председател: ……(п).......……. 

                   (Маргарита Генчева) 

 

 

 

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