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ПРОТОКОЛ №2 

 

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, 30.01.2019г. в 10.00 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 поредното 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 – Директор Дирекция „УССД”;  

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

 

На основание чл.54 ал.12 от ППЗОП, Комисията продължи своята работа, като пристъпи към 

разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 

участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Комисията 
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констатира, че в определения срок до 5 работни дни от получаване на Протокола по чл. 54, 

ал.7 от ППЗОП, в Селскостопанска академия София са постъпили допълнително в 

Деловодството на ССА пликове с документи от следните участници: 

1.  „БМ ПРОТЕКШЪН“ ЕООД с вх. № 70-13/21.01.2019 в 16.05 ч. 

2. „ВАДИМ“ ООД с вх. № 70-9/22.01.2019 в 13.07 ч. 

3. „ЕЛОС“ ООД с вх. № 70-15/22.01.2019 в 15.16 ч. 

4. „СЕЛЕКТ ГРУП СЕКЮРИТИ“ ООД с вх. № 70-12/24.01.2019 в 15.20 ч.  

5. „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД с вх. № 70-14/24.01.2019 в 15.24 ч.  

6. „ПС ГАРД”  ЕООД с вх. № 70-10/28.01.2019 в 13.48ч. 

7. „ЕВРОФОРС ГРУП“ ЕООД с вх. № 70-11/28.01.2019 в 13.51 ч. 

 

По реда на тяхното постъпване, Комисията отвори представените документи и 

констатира следното: 

 

1.  „БМ ПРОТЕКШЪН“ ЕООД е представил документи на хартиен носител, както следва: 

- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, с посочена съответната професионална 

компетентност на лицата; 

- Копия от удостоверенията за придобитото професионално обучение на лицата, които ще 

изпълняват поръчката. 

 Комисията анализира представените документи относно критерия за подбор 

„Технически и професионални способности” и констатира, че участникът е представил 

доказателства за наличието на необходимия брой охранители, притежаващи съответната 

професионална компетентност и квалификация  за изпълнение на поръчката.  

 Въз основа на цялостния анализ на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП и всички 

допълнителни документи и данни, комисията установява, 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. 

 Комисията допуска „БМ ПРОТЕКШЪН” ЕООД до разглеждане на техническото 

предложение.  

 

2.  „ВАДИМ” ООД е представил електронен диск с Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан от Управителите Адриян Димитров Янев и Димитър 

Владимиров Янев.  
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 Комисията констатира, че в ЕЕДОП са посочени данни за наличие на необходимия 

брой охранители, притежаващи съответната професионална компетентност и квалификация за 

изпълнение на поръчката. 

 Комисията анализира представените документи относно критерия за подбор 

„Технически и професионални способности” и констатира, че участникът е представил 

доказателства за наличието на необходимия брой охранители, притежаващи съответната 

професионална компетентност и квалификация  за изпълнение на поръчката.   

 Въз основа на цялостния анализ на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП и всички 

допълнителни документи и данни, комисията установява, 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. 

 Комисията допуска „ВАДИМ” ООД до разглеждане на техническото предложение.  

 

3. „ЕЛОС” ООД е представил електронен диск с Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), подписан от Управителя Мариета Николаева Попадийна.  

 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 Мариета Николаева Попадийна.  

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 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 
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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 - 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 Търговския регистър; Комисията извърши проверка в Търговския регистър и 

установи актуалното състояние по партидата на Дружеството. 

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 №280, с рег.№356/02.09.2004г., в регистъра фигурира „ЕЛОС” ООД. 

Комисията приема за изпълнено изискването по отношение поставения критерий за 

подбор. 

Раздел В: „Технически и професионални способности".  

1.1. Участникът е посочил изпълнена дейност – 1) Договор за осигуряване на охрана 

с помощта на СОТ, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване в обектите на 

ТП „ДГС Гоце Делчев”, в съответствие с изискванията на ЗЧОД и в съответствие с 

изискванията на Възложителя, на стойност 720 лв., срок – от 18.02.2015 – 17.02.2017г. с 

възложител ТП „Държавно горско стопанство Г.Делчев”; 2) Договор за осигуряване на 

физическа охрана на апартаментен комплект „Балканско бижу”, на стойност 18 240 лв. и срок 

от 01.02.2016 до 31.01.2017г. с възложител Балкан Джуъл Мениджмънт ЕООД; 3) Осигуряване 

на денонощна охрана с помощта на Сигнално-охранителна техника включваща проектиране, 

доставка, монтиране, използване и поддържане на нуждите на ТП „ЗГС Добринище”. 

Договорът е с № 12-00-344 от 21.08.2018 Стойност и срок не са посочени. Предметът на 

договорите е аналогичен на предмета на настоящата поръчка.  
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Поради това, комисията приема за изпълнени изискванията по отношение 

поставения критерий за подбор. 

1.2. 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. 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 и е представил копие на Сертификат ISO 9001:2015 с № 

13698/04.01.2018г., издаден от Орган за сертификация на системи за управление – SUN CERT 

SRL-Certificare ISO. За следния обхват: Въоръжена и невъоръжена охрана на имуществото на 

физически лица и юридически лица с физическа сила и техните средства, охрана на масови 

мероприятия, охрана и реакция със специализирани автопатрули, видеомониторинг, 

изграждане и поддръжка на сигнално-охранителни системи, системи за видеонаблюдение, 

контрол на достъп и GPS-системи, дата на сертификация/ 23.11.2018, Сертификат № СЦ 

1118/00736. Валиден до: 22.11.2021. 

Поради това, комисията приема за изпълнени изискванията по отношение 

поставения критерий за подбор. 

 Въз основа на цялостния анализ на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП и всички 

допълнителни документи и данни, комисията установява, 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. 

 Комисията допуска „ЕЛОС” ООД до разглеждане на техническото предложение.  

 

4. „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 представляват Дружеството САМО ЗАЕДНО – Любомир Мирославов 

Евгениев, Кирил Илиев Манолчев и Атанас Георгиев Недев. 
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 Комисията констатира, че в ЕЕДОП са посочени данни за наличие на необходимия 

брой охранители, притежаващи съответната професионална компетентност и квалификация 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 

Относно стандартите за осигуряване на качеството 

Комисията констатира, че участникът е представил допълнително заверени копия от 

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”, както и кореспонденция с офиса на сертифициращата 

организация. 

Въз основа на тази констатация, комисията приема за изпълнени изискванията по 

отношение на поставения критерий за подбор. 

 След извършен анализ на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП и всички 

допълнителни документи и данни, комисията установява, 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. 

 Комисията допуска „СЕЛЕКТ ГРУП СЕКЮРИТИ” ООД до разглеждане на 

техническото предложение.  

 

5. „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД е представил: електронен диск с Единен документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), валидно подписан от Управителя на дружеството Невена 

Петкова Иванова. 

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

представлява от управителя, който е и едноличен собственик на капитала Невена Петкова 

Иванова.  

В Част II са декларирани обстоятелства относно: 
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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 Невена Петкова Иванова. 

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. 

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

охранителна дейност № 3029/16.09.2016г.  

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

извършване на частна охранителна дейност към 10.01.2019г., където под №2726, с 

рег.№3029/16.09.2016г., в регистъра фигурира „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД. 

Комисията приема за изпълнено изискването по отношение поставения критерий за 

подбор. 

Раздел В: „Технически и професионални способности".  

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

пропускателен режим и комплексна невъоръжена охрана на административна сграда, 

производствени цехове, складове и други помещения с възложител „Къртис Балкан” ЕООД. 

Срокът по договора е от 01.12.2016г. до 30.11.2017г.; 2) Договор за осигуряване на денонощна 

физическа невъоръжена охрана на селскостопански имот в с. Ясен /Плевен/ с възложител 

„ДСК Транс Секюрити” ЕАД. Срокът по договора е от 09.12.2017г. до 18.05.2017г.; 3) Договор 

за осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана на обект „Агроцентър” с РЗП 

1371 кв.м., находящ се в гр.Добрич, построен в УПИ с площ 8800 кв.м., заедно с всички 

налични стоки и селскостопанско оборудване, с възложител „ДСК Транс Секюрити” ЕАД. 

Срокът по договора е от 04.01.2017г. до 30.09.2017г.4) Договор за осигуряване на денонощна 

физическа невъоръжена охрана на обект УПИ III-2792, с площ 17640 кв.м., находящ се в 

гр.Провадия, заедно с построените в него 9 сгради с РЗП 4910 кв.м. и УПИ IV-2792, с площ 

7100 кв.м., заедно с построените в него 4 сгради с РЗП 3712 кв.м., заедно с всички налични в 

тях ДМ, с възложител „ДСК Транс Секюрити” ЕАД. Срокът по договора е от 03.04.2017г. до 

17.08.2017г.  

 Комисията приема за изпълнени изискванията по отношение поставения критерий за 

подбор „опит за изпълнение на поръчката". 

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

управление " 

Относно стандартите за осигуряване на качеството: 

Комисията констатира, че участникът е декларирал наличието на Сертификат за 

внедрена система за управление на качеството  БДС EN ISO 9001:2015 номер 

СУК03438/12.04.2017г.  издаден от „Орган за сертификация на системи за управление – ОТС” 

с обхват: Охрана на имуществото на физически и юридически, сгради, помещения, стопански 

и други стратегически обекти”.  

Комисията се свърза по телефона със сертифициращата компания, която потвърди 

валидността на издадения сертификат. 

Въз основа на извършената проверка, комисията приема за изпълнени изискванията 

по отношение на поставения критерий за подбор. 

 След извършен анализ на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП и всички 

допълнителни документи и данни, комисията установява, 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. 

 Комисията допуска „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД до разглеждане на 

техническото предложение. 

 

6. „ПС ГАРД” ЕООД е представил електронен диск с Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан от Управителя Тодор Георгиев Мавродиев.  

 Комисията анализира предоставените данни и констатира, че в ЕЕДОП са посочени 

данни за наличие на необходимия брой охранители, притежаващи съответната професионална 

компетентност и квалификация 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”.  

Поради това, комисията приема за изпълнени изискванията по отношение  на 

поставения критерии за подбор. 

 Въз основа на цялостния анализ на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП и всички 

допълнителни документи и данни, комисията установява, 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. 

 Комисията допуска „ПС ГАРД” ЕООД до разглеждане на техническото предложение.  
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7. „ЕВРОФОРС ГРУП” ЕООД е представил: електронен диск с Единен документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), валидно подписан от Управителя на дружеството Борислав 

Бранимиров Александров. 

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

представлява от управителя, който е и едноличен собственик на капитала Борислав 

Бранимиров Александров.  

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 Борислав Бранимиров 

Александров. 

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 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 
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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 регистри. Посочен  е Лиценз за 

извършване на частна охранителна дейност № 3084/23.01.2017г.  

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

извършване на частна охранителна дейност към 31.12.2018г., където под №2777, с 

рег.№3084/23.01.2017г., в регистъра фигурира „ЕВРОФОРС  ГРУП” ЕООД. Комисията 

приема за изпълнено изискването по отношение поставения критерий за подбор. 

Раздел В: „Технически и професионални способности".  

Участникът е посочил изпълнена дейност –Договор за физическа охрана, охрана с технически 

средства /СОТ/ и пропускателен режим с възложител „Гелак” ООД. Срокът по договора е от 

01.01.2018г. до 30.12.2018г.  

 Предметът на договора е аналогичен с предмета на настоящата поръчка, поради което, 

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 служители на трудов договор, 

както и придобитата квалификация по професия „Охранител”.  

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 декларирал в представения ЕЕДОП и е представил на хартиен носител 

копие на Сертификат ISO 9001:2015 с № 13410/27.08.2017г., издаден от Transpacific 

Certifications Limited на „Еврофорс Груп” ЕООД.  Комисията извърши проверка на сайта на 

компанията - www.tclcertifications.com и установи наличие на Сертификат № 13410, издаден 

на „Еврофорс Груп” ЕООД, с дата на издаване: 27.08.2017г., преодитиран на 20.08.2018г. и 

статус: Активен, за ISO 9001:2015 Система за управление на качеството „Security Protection of 
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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).  

Въз основа на тази констатация, комисията приема за изпълнени изискванията по 

отношение поставения критерий за подбор. 

 След извършен анализ на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП и всички 

допълнителни документи и данни, комисията установява, 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. 

 Комисията допуска „ЕВРОФОРС ГРУП” ЕООД до разглеждане на техническото 

предложение. 

 

На основание чл. 56, ал.1 и ал.2 от ППЗОП Комисията пристъпи към разглеждане 

на техническите предложения на участниците, за които се установи, че отговарят на 

изискванията за личното състояние и критериите на подбор, както следва: 

Комисията направи анализ на допуснатите за разглеждане технически оферти и 

започна проверка на тяхното съответствие с предварително обявените условия. 

 

1. Комисията разгледа 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 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. 

Въз основа на прегледа на документите и направените констатации комисията счита, че 

техническото предложение е в съответствие с предварително обявените от Възложителя 
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условия за изпълнение на поръчката, поради което участникът „ПС ГАРД”  ЕООД следва да 

бъде допуснат до етапа на оценка на ценовото предложение.   

 

2. Комисията разгледа 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 и действия на охраната при екстремни 

ситуации. 

Въз основа на прегледа на документите и направените констатации комисията счита, че 

техническото предложение е в съответствие с предварително обявените от Възложителя 

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

следва да бъде допуснат до етапа на оценка на ценовото предложение.   

 

3. Комисията разгледа Предложението за изпълнение на поръчката на „Д. М. 

СЕКЮРИТИ ГРУП“  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. 

Въз основа на прегледа на документите и направените констатации комисията счита, че 

техническото предложение е в съответствие с предварително обявените от Възложителя 
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условия за изпълнение на поръчката, поради което участникът „Д. М. СЕКЮРИТИ 

ГРУП“  ООД следва да бъде допуснат до етапа на оценка на ценовото предложение.   

 

4. Комисията разгледа 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. 

Въз основа на прегледа на документите и направените констатации комисията счита, че 

техническото предложение е в съответствие с предварително обявените от Възложителя 

условия за изпълнение на поръчката, поради което участникът „СЕЛЕКТ ГРУП 

СЕКЮРИТИ“  ООД следва да бъде допуснат до етапа на оценка на ценовото предложение.   

 

5. Комисията разгледа 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 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. 

Въз основа на прегледа на документите и направените констатации комисията счита, че 

техническото предложение е в съответствие с предварително обявените от Възложителя 
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условия за изпълнение на поръчката, поради което участникът „БМ ПРОТЕКШЪН” ООД 

следва да бъде допуснат до етапа на оценка на ценовото предложение.   

 

6. Комисията разгледа 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 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 установява, че участникът е представил Техническа 

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

Комисията не допуска „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД до отваряне на 

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

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

 

7. Комисията разгледа Предложението за изпълнение на поръчката на „ВТА 

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 
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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. 

Въз основа на прегледа на документите и направените констатации комисията счита, че 

техническото предложение е в съответствие с предварително обявените от Възложителя 

условия за изпълнение на поръчката, поради което участникът „ВТА СЕКЮРИТИ” ООД 

следва да бъде допуснат до етапа на оценка на ценовото предложение.   

 

8. Комисията разгледа Предложението за изпълнение на поръчката на „ЕЛОС“ ООД и 

констатира, че в офертата са описани начина и подхода за изпълнение на дейностите; непълна 

е предоставената информация в План 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), посочени 

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. 

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, не е приложен график за работа на 

охранителите. 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 установява, че участникът е представил Техническа 

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

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

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

нататъшно участие в процедурата. 

 

9. Комисията разгледа 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 охраната (постове, маршрути, 
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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. 

Въз основа на прегледа на документите и направените констатации комисията счита, че 

техническото предложение е в съответствие с предварително обявените от Възложителя 

условия за изпълнение на поръчката, поради което участникът „ВАДИМ” ООД следва да 

бъде допуснат до етапа на оценка на ценовото предложение.   

 

Въз основа на горните констатации, комисията допуска до отваряне на ценовите 

предложения на следните участници: „ПС ГАРД” ЕООД; „ЕВРОФОРС ГРУП“ ЕООД; „Д. 

М. СЕКЮРИТИ ГРУП“ ООД; „СЕЛЕКТ ГРУП СЕКЮРИТИ“ ООД.; „БМ 

ПРОТЕКШЪН“ ЕООД; „ВТА СЕКЮРИТИ“ ООД и „ВАДИМ“ ООД. 

Заседанието за отваряне на ценовите оферти да се проведе на 04.02.2019г., 10:00 ч., за 

която дата участниците да бъдат уведомени със съобщение в профила на купувача, на 

30.01.2019г. 

Комисията проведе своето заседание на 30.01.2019 г. и изготви и подписа настоящия 

протокол в два екземпляра на 30.01.2019 г. 

 

 

Председател: …….(п).....……. 

                   (Маргарита Генчева) 

 

 

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

               (Веселина Къркъмова)                (Атанас Петков) 

                        

                            

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

     (Калин Василев)                                    (Светла Милушева) 


