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ПРОТОКОЛ № 1 

по чл.68, ал.7 от ЗОП за съответствие на документите и информацията в 

плик № 1 с критериите за подбор, поставени от Възложителя.  
 

 от работата на комисия, назначена със заповед № ЗОП-62/08.07.2015 г. на главния 

директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” и заместник-главния 

директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” за разглеждане оценка и 

класиране на получените оферти за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет – „Денонощна невъоръжена охрана на освободени 

войскови имоти в управление на Министерство на отбраната, намиращи се на 

територията на области София, Софийска, Кюстендил и Благоевград”  

 

На 08.07.2015 г. комисия, назначена със заповед № ЗОП-62/08.07.2015 г. на главния 

директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” и заместник-главния 

директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”, в състав: 

 

Председател: 

Нина Петрова Иванова – началник отдел в главна дирекция “Инфраструктура на 

отбраната” /ГД „ИнфрО”/ 

и членове: 

1. Цветомир Ангелов Ангелов – младши експерт в дирекция „Правно-нормативна 

дейност” 

2. инж.Васил Иванов Живков – главен експерт в ГД „ИнфрО” 

3. инж. Христо Тошков Тошев – главен експерт в ГД „ИнфрО”  

4. инж. Драган Златков Дорянов – началник отдел в ГД „ИнфрО” 

 започна своята работа в 10.30 часа в сградата на Министерство на отбраната на ул. 

„Дякон Игнатий” № 3 в зала 158.  

 

На основание чл.68, ал.1 от ЗОП, председателят на комисията, получи списъка с 

участниците и подадените оферти. След запознаване със списъка на постъпилите оферти 

за участие в процедурата, председателят и членовете на комисията попълниха и 

подписаха декларации, съгласно чл. 35, ал. 1, т.2-4 и ал. 2 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), чл. 327, ал. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ) и 

по чл. 50, ал. 5 от Вътрешни правила относно реда за планиране и организация на 

провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на 

изпълнението на сключените договори, обявени с МЗ № ОХ-510/22.07.2014г. 

 

В срока определен от Възложителя в обявлението 16.00 часа на 02.07.2015 г., са 

постъпили 20 (двадесет) броя оферти от следните участници:  

 

№ 

ПО 

РЕ

Д 

УЧАСТНИК ДАТА ЧАС 
ВХОДЯЩ 

НОМЕР 

1.  „Д.М. Секюрити Груп” ООД гр. София 01.07.2015 г.  13:53  Оф. 48-1 

2. „АСО София” ООД гр.София 02.07.2015 г.  09:45  Оф. 48-2 

3. „Люкрим Гард” ООД гр. София 02.07.2015 г.  10:20  Оф. 48-3 

4.  „Аркус Сигурност Елин Пелин” ООД 02.07.2015 г. 12:14  Оф. 48-4 
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гр. Елин Пелин 

5. „Кремък” ЕООД гр. Стара Загора 02.07.2015 г. 13:15  Оф. 48-5 

6. „Герман Гард” ЕООД гр.София,            

с. Герман 

02.07.2015 г. 13:20  Оф. 48-6 

7. „ПС Гард” ЕООД гр. София 02.07.2015 г. 13:30 Оф. 48-7 

8. „Викинг-Николов” ЕООД гр. София 02.07.2015 г. 13:50 Оф. 48-8 

9. „АСО ПАНЕМА” ООД гр. София 02.07.2015 г. 14:15 Оф. 48-9 

10. „Мега Секюрити Груп” ЕООД  

гр. София 

02.07.2015 г. 14:25 Оф. 48-10 

11. „Вадим” ООД гр. София 02.07.2015 г. 14:50 Оф. 48-11 

12. „Мултифорс А.С.” ЕООД гр. София 02.07.2015 г. 15:05 Оф. 48-12 

13. „БОДУ” ООД гр. София 02.07.2015 г. 15:15 Оф. 48-13 

14. „АС Скорпио” ООД гр. София 02.07.2015 г. 15:20 Оф. 48-14 

15. „Бат Секюрити” ЕООД гр. София 02.07.2015 г. 15:25 Оф. 48-15 

16. „Ловец-01” ЕООД гр. Търговище 02.07.2015 г. 15:40 Оф. 48-16 

17. „С.И.В. 777” ООД гр. София 02.07.2015 г. 15:45 Оф. 48-17 

18. „Саламандър Д.А.С.” ООД гр. София 02.07.2015 г. 15:50 Оф. 48-18 

19. „СОД-2004” ЕООД гр. Петрич 02.07.2015 г. 15:55 Оф. 48-19 

20. „Звено Алфа СОД” ЕООД гр. София 02.07.2015 г. 16:00 Оф. 48-20 

  

Няма оферти, постъпили след крайния срок или върнати оферти. 

  

На заседанието на комисията на 08.07.2015 г. присъстваха представители на 

участниците, както следва:  

- Валерий Владимиров Стоянов – пълномощник на „Викинг-Николов” ЕООД 

- Полина Красимирова Димитрова – пълномощник на „Мултифорс А.С.” ЕООД 

- Любомир Иванов Малинов – пълномощник на „АС Скорпио” ООД 

- Георги Славчев Георгиев – пълномощник на „Д.М. Секюрити Груп” ООД 

- Розита Христова Бонева – управител на „Герман Гард” ЕООД 

- Любен Войнов Крекмански – пълномощник на „Мега Секюрити Груп” ЕООД 

- Иван Йовев Иванов – пълномощник на „АСО София” ООД 

- Бояна Филипова Атанасова – пълномощник на „Саламандър - ДАС” ООД 

- Владимир Николаев Паскалев – пълномощник на „Саламандър - ДАС” ООД 

- Льчезар Петров Ненков – заместник-управител на „Звено Алфа СОД” ЕООД  

- Самуил Георгиев Гетов – пълномощник на „Звено Алфа СОД” ЕООД  

- Евгени Георгиев Димитров – пълномощник на „Бат Секюрити” ЕООД 

- Янко Драгостинов Кръстев – пълномощник на „Вадим” ООД 

- Здравко Иванов Маринов – пълномощник на „Вадим” ООД 

- Борислав Славчов Зашев – управител на „С.И.В. 777” ООД 

- Никола Асенов Бенчев – пълномощник на „Люкрим Гард” ООД 

- Биляна Петрова Иванова – пълномощник на „Ловец-01” ЕООД 

 

І. Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им, 

спазвайки изискванията за оглед на пликовете за ненарушена цялост и проверка за 

наличие на три отделни запечатани плика в изпълнение на чл.68, ал.4 от ЗОП. 

 

1. „Д.М. Секюрити Груп” ООД гр. София с оферта с рег. №  Оф. 48-1/                      

01.07.2015 г., за обособени позиции №№ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 и 14. 
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Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта по следните 

обособени позиции с №№ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 и 14 в запечатан непрозрачен плик с 

ненарушена цялост.  

Комисията отвори плика-оферта за обособените позиции, за които участва и 

установи, че съдържа тринадесет броя запечатани плика с надпис: Оферта за всяка една 

обособена позиция, за която участва. 

 Комисията отвори Плик с надпис: Оферта за обособена позиция 1: 

Запечатания Плик съдържа: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция 1; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 1;  

Плик № 3 „Предлагана цена” за обособена позиция 1;  

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3.Пликът беше предложен за подпис от представители на участниците и същият 

беше подписан от Любен Войнов Крекмански – представител на „Мега Секюрити Груп” 

ЕООД. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в  

Плик 2. 

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор” и оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 Комисията отвори Плик с надпис Оферта за обособена позиция 2: 

Запечатания Плик съдържа: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция 2; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 2;  

Плик № 3 „Предлагана цена” за обособена позиция 2;  

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3. Пликът беше предложен за подпис от представители на участниците и същият 

беше подписан от Любен Войнов Крекмански – представител на „Мега Секюрити Груп” 

ЕООД. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в  

Плик 2. 

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”и оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 Комисията отвори Плик с надпис Оферта за обособена позиция 3: 

Запечатания Плик съдържа: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция 3; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 3;  

Плик № 3 „Предлагана цена” за обособена позиция 3;  
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При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3. Пликът беше предложен за подпис от представители на участниците и същият 

беше подписан от Любен Войнов Крекмански – представител на „Мега Секюрити Груп” 

ЕООД. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в  

Плик № 2. 

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”и оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 Комисията отвори Плик с надпис Оферта за обособена позиция 4: 

Запечатания Плик съдържа: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция 4; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 4;  

Плик № 3 „Предлагана цена” за обособена позиция 4;  

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3.Пликът беше предложен за подпис от представители на участниците и същият 

беше подписан от Любен Войнов Крекмански – представител на  „Мега Секюрити Груп” 

ЕООД. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в  

Плик 2. 

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор” оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 Комисията отвори Плик с надпис Оферта за обособена позиция 5: 

Запечатания Плик съдържа: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция 5; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 5;  

Плик № 3 „Предлагана цена” за обособена позиция 5;  

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3.Пликът беше предложен за подпис от представители на участниците и същият 

беше подписан от Любен Войнов Крекмански – представител на „Мега Секюрити Груп” 

ЕООД. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в  

Плик № 2. 

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”и оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 
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ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 Комисията отвори Плик с надпис Оферта за обособена позиция 6: 

Запечатания Плик съдържа: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция 6; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 6;  

Плик № 3 „Предлагана цена” за обособена позиция 6;  

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3. Пликът беше предложен за подпис от представители на участниците и същият 

беше подписан от Любен Войнов Крекмански – представител на „Мега Секюрити Груп” 

ЕООД. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в  

Плик № 2. 

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”и оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 Комисията отвори Плик с надпис Оферта за обособена позиция 7: 

Запечатания Плик съдържа: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция 7; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 7;  

Плик № 3 „Предлагана цена” за обособена позиция 7;  

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3. Пликът беше предложен за подпис от представители на участниците и същият 

беше подписан от Любен Войнов Крекмански – представител на „Мега Секюрити Груп” 

ЕООД. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в  

Плик 2. 

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”и оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 Комисията отвори Плик с надпис Оферта за обособена позиция 9: 

Запечатания Плик съдържа: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция 9; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 9;  

Плик № 3 „Предлагана цена” за обособена позиция 9;  

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3. Пликът беше предложен за подпис от представители на участниците и същият 

беше подписан от Любен Войнов Крекмански – представител на „Мега Секюрити Груп” 

ЕООД. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 
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Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в  

Плик 2. 

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”и оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 Комисията отвори Плик с надпис Оферта за обособена позиция 10: 

Запечатания Плик съдържа: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция 10; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 10;  

Плик № 3 „Предлагана цена” за обособена позиция 10;  

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3. Пликът беше предложен за подпис от представители на участниците и същият 

беше подписан от Любен Войнов Крекмански – представител на  „Мега Секюрити Груп” 

ЕООД. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в  

Плик № 2. 

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”и оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 Комисията отвори Плик с надпис Оферта за обособена позиция 11: 

Запечатания Плик съдържа: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция 11; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 11;  

Плик № 3 „Предлагана цена” за обособена позиция 11;  

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3. Пликът беше предложен за подпис от представители на участниците и същият 

беше подписан от  Любен Войнов Крекмански – представител на  „Мега Секюрити Груп” 

ЕООД. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в  

Плик № 2. 

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”и оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 Комисията отвори Плик с надпис Оферта за обособена позиция 12: 

Запечатания Плик съдържа: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция 12; 
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Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 12;  

Плик № 3 „Предлагана цена” за обособена позиция 12;  

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3. Пликът беше предложен за подпис от представители на участниците и същият 

беше подписан от  Любен Войнов Крекмански – представител на „Мега Секюрити Груп” 

ЕООД. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Документите в плик № 2 по обособена позиция № 12 бяха подписани и от 

Полина Красимирова Димитрова – представител на „Мултифорс А.С.” ЕООД. 

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”и оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 Комисията отвори Плик с надпис Оферта за обособена позиция 13: 

Запечатания Плик съдържа: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция 13; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 13;  

Плик № 3 „Предлагана цена” за обособена позиция 13;  

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3. Пликът беше предложен за подпис от представители на участниците и същият 

беше подписан от  Любен Войнов Крекмански – представител на  „Мега Секюрити Груп” 

ЕООД. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в  

Плик 2. 

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”и оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 Комисията отвори Плик с надпис Оферта за обособена позиция 14: 

Запечатания Плик съдържа: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция 14; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 14;  

Плик № 3 „Предлагана цена” за обособена позиция 14;  

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3. Пликът беше предложен за подпис от представители на участниците и същият 

беше подписан от Любен Войнов Крекмански – представител на „Мега Секюрити Груп” 

ЕООД. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

Пристъпи към отваряне на Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в  

Плик № 2. 
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Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор” и оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 

2. „АСО СОФИЯ” ООД гр. София с оферта с рег. №  Оф. 48-2/02.07.2015 г., за 

обособени позиции №№ 1,4,6,7,9,12,13 и 14. 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта по следните 

обособени позиции с №№ 1,4,6,7,9,12,13 и 14 в запечатан непрозрачен плик с 

ненарушена цялост.  

Комисията отвори плика-оферта за обособените позиции, за които участва и 

установи, че съдържа отделни запечатани непрозрачни и с ненарушена цялост пликове с 

надписи: 

Плик № 1 „Документи за подбор” - 8 бр. за обособени позиции №№ 1,4,6,7,9,12,13 

и 14; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – 8 бр. за обособени 

позиции №№ 1,4,6,7,9,12,13 и 14; 

Плик № 3 „Предлагана цена” – 8 бр. за обособени позиции №№ 1,4,6,7,9,12,13 и 

14;   

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Пликове № 3 „Предлагана цена”. Комисията предложи Пликове № 3 за подппис от 

присъстващите представители на участниците. Представителят на „Вадим” ООД – 

Здравко Иванов Маринов подписа Пликове № 3 от офертата на участника „АСО 

СОФИЯ” ООД. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

- Пристъпи към отваряне на Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката”, като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в тях. 

Комисията предложи Документите съдържащи се в Пликове № 2 за подпис от 

представители на участниците. Представителя на „Мултифорс А.С.” ЕООД - Полина 

Красимирова Димитрова подписа документите в Плик № 2 за обособена позиция № 6. 

Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в Пликове № 2 за 

обособени позиции №№ 1,4,7,9,12,13 и 14. 

- След това комисията отвори Пликове № 1 „Документи за  подбор”, оповести  

документите и информацията, които съдържат и провери съответствието им със списъка 

по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Пликове № 1 документи 

съответстват на приложения списък. 

 

3. „Люкрим Гард” ООД гр. София с оферта с рег. №  Оф. 48-3/02.07.2015 г., за 

обособени позиции №№ 1,3,7,8,9 и 10. 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта по следните 

обособени позиции с №№ 1,3,7,8,9 и 10 в запечатан непрозрачен плик с ненарушена 

цялост.  

Комисията отвори плика-оферта за обособените позиции за които участва и 

установи, че съдържа отделни запечатани непрозрачни и с ненарушена цялост пликове с 

надписи: 

 

Плик № 1 „Документи за подбор” - 1 бр. /за обособени позиции с №№ 1,3,7,8,9 и 

10 /; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – 6 бр. за обособени 

позиции№№ 1,3,7,8,9 и 10;    
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Плик № 3 „Предлагана цена” – 6 бр. за обособени позиции №№ 1,3,7,8,9 и 10    

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Пликове № 3 „Предлагана цена”. Комисията предложи за подпис Пликове № 3 за 

подппис от присъстващите представители на участниците. Представителят на „АСО 

СОФИЯ” ООД – Иван Йовев Иванов подписа Пликове № 3 от офертата на участника. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

- Пристъпи към отваряне на Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” , като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в 

тях. Комисията предложи Документите съдържащи се в Пликове № 2 за подпис от 

представители на участниците. Представителя на „Мултифорс А.С.” ЕООД - Полина 

Красимирова Димитрова подписа документите в Плик № 2 за обособена позиция № 3. 

Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в Пликове № 2 за 

обособени позиции №№ 1,7,8,9 и 10. 

- След това комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”, оповести 

документите и информацията, които той съдържа и провери съответствието им със 

списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 

документи съответстват на приложения списък. 

В 17.00 часа на 08.07.2015 г., публичното заседание на комисията приключи и бе 

оповестено на присъстващите представители на участниците, че работата по отваряне на 

постъпилите оферти ще продължи от 09.30 ч. на 09.07. 2015 г. За датата и часът за 

продължаване работата на комисията, бе публикувано съобщение в раздела ”Профила на 

купувача” в сайта на Министерство на отбраната на адрес: http://pp.mod.bg. 

 

На заседанието на комисията на 09.07.2015 г. при отваряне на пликовете с 

офертите присъстваха представители на участниците, както следва:  

- Ангел Иванов Златанов – пълномощник на „Мултифорс А.С.” ЕООД 

- Любомир Иванов Малинов – пълномощник на „АС Скорпио” ООД 

- Любен Войнов Крекмански – пълномощник на „Мега Секюрити Груп” ЕООД 

- Евгени Георгиев Димитров – пълномощник на „Бат Секюрити” ЕООД 

- Здравко Иванов Маринов – пълномощник на „Вадим” ООД 

- Биляна Петрова Иванова – пълномощник на „Ловец-01” ЕООД 

Комисията продължи отваряне на офертите по реда на постъпването им, спазвайки 

изискванията за оглед на пликовете за ненарушена цялост и проверка за наличие на три 

отделни запечатани плика в изпълнение на чл.68, ал.4 от ЗОП. 

 

4. „Аркус Сигурност Елин Пелин” ООД гр. София с оферта с рег. № Оф. 48-

4/02.07.2015 г., за обособена позиция № 11. 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта по обособена 

позиция № 11 в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост.  

Комисията отвори плика-оферта и установи, че съдържа отделни запечатани 

непрозрачни и с ненарушена цялост пликове с надписи: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция № 11; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 11;  

Плик № 3 „Предлагана цена” за обособена позиция № 11;  

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3 „Предлагана цена”. Комисията предложи за подпис Плик № 3 за подппис от 

присъстващите представители на участниците Представителят на „Агенция за сигурност 

Скорпио” ООД – Любомир Иванов Малинов подписа Плик № 3 от офертата на 

участника. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 
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- Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в тях. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в Плик 

№ 2. 

- След това комисията отвори Плик № 1 „Документи за  подбор”, оповести  

документите и информацията, които той съдържа. Участникът не е представил списък по 

чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП., поради което комисията не извърши проверка на документите и 

информацията съдържащи се в Плик № 1за съответствие със списъка, съгалсно чл.68, 

ал.5. 

 

5. „Кремък” ЕООД гр. Стара Загора с оферта с рег. №  Оф. 48-5/02.07.2015 г., за 

обособени позиции №№  10 и 11. 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта по следните 

обособени позиции с №№ 10 и 11 в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост.  

Комисията отвори плика-оферта за обособените позиции за които участва и 

установи, че съдържа отделни запечатани непрозрачни и с ненарушена цялост пликове с 

надписи: 

Плик № 1 „Документи за подбор” - 2 бр. за обособени позиции №№ 10 и 11; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – 2 бр. за обособени 

позиции №№ 10 и 11; 

Плик № 3 „Предлагана цена” – 2 бр. за обособени позиции №№ 10 и 11; 

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3, „Предлагана цена”. Комисията предложи за подпис Пликове № 3 за подппис 

от присъстващите представители на участниците. Представител на „Мега Секюрити 

Груп” ЕООД - Любен Войнов Крекмански подписа Пликове № 3 от офертата на 

участника. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

- Пристъпи към отваряне на Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката”, като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в тях. 

Комисията предложи Документите съдържащи се в Пликове № 2 за подпис от 

представители на участниците. Представителя на „Мултифорс А.С.” ЕООД – Ангел 

Иванов Златанов подписа документите в Плик № 2 за обособена позиция № 10. 

Представителя на „Агенция за сигурност Скорпио” ООД Любомир Иванов Малинов 

подписа Плик № 2 за обособена позиция № 11. 

- След това комисията отвори Пликове № 1 „Документи за  подбор”, оповести  

документите и информацията, които съдържат и провери съответствието им със списъка 

по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Пликове № 1 документи 

съответстват на приложения списък. 

 

6. „Герман Гард” ЕООД гр. София с оферта с рег. №  Оф. 48-6/02.07.2015 г., за 

обособена позиция №  4. 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта по обособена 

позиция № 4 в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост.  

Комисията отвори плика-оферта и установи, че съдържа отделни запечатани 

непрозрачни и с ненарушена цялост пликове с надписи: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция № 4; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 4;     

Плик № 3 „Предлагана цена” за обособена позиция № 4;    
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При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3 „Предлагана цена”. Комисията предложи за подпис Плик № 3 за подппис от 

присъстващите представители на участниците. Представителят на „Агенция за сигурност 

Скорпио” ООД – Любомир Иванов Малинов подписа Плик № 3 от офертата на 

участника. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

- Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

, като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в тях. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в Плик 

№ 2. 

- След това комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”, оповести  

документите и информацията, които той съдържа и провери съответствието им със 

списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП.. Установи се, че съдържащите се в Пликове № 1 

документи съответстват на приложения списък. 

 

7. „ПС Гард” ООД гр. София с оферта с рег. №  Оф. 48-7/02.07.2015 г., за 

обособени позиции №№ 8 и 11. 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта по следните 

обособени позиции с №№ 8 и 11 в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост.  

Комисията отвори плика-оферта за обособените позиции за които участва и 

установи, че съдържа отделни запечатани непрозрачни и с ненарушена цялост пликове с 

надписи: 

Плик № 1 „Документи за подбор” - 1 бр.  

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – 1 бр.  

Плик № 3 „Предлагана цена” – 1 бр.    

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписа Плик 

№ 3 „Предлагана цена”. Комисията предложи за подпис Плик № 3 от присъстващите 

представители на участниците. Представителят на „Бат Секюрити” ЕООД – Евгени 

Георгиев Димитров подписа Плик № 3 от офертата на участника. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

- Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

при отварянето на плика комисията констатира наличието на два отделни запечатани 

Плика с надпис:  

Плик № 2 „Предложение за изпълнени на поръчката” за обособена позиция № 8 и  

Плик № 2 „Предложение за изпълнени на поръчката” за обособена позиция № 10. 

При спзване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха всички 

документи, съдържащи се в тях. Комисията предложи Документите съдържащи се в 

Пликове № 2 за подпис от представители на участниците. Представителя на „Агенция за 

сигурност Скорпио” ООД – Любомир Иванов Малинов подписа документите в Плик № 2 

за обособена позиция № 10 и обособена позиция № 11.  

- След това комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”, като при 

отварянето на плика констатира наличието на два отделни запечатани Плика с надпис:  

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция № 8 и  

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция № 10” 

Комисията оповести документите и информацията, които те съдържат и провери 

съответствието им със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите 

се в Пликове № 1 документи съответстват на приложения списък. 
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8. „Викинг-Николов” ЕООД гр. София с оферта с рег. № Оф. 48-8/02.07.2015 г., 

за обособени позиции №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14. 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта по следните 

обособени позиции с №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14 в запечатан непрозрачен плик 

с ненарушена цялост.  

Комисията отвори плика-оферта за обособените позиции за които участва и 

установи, че съдържа отделни запечатани непрозрачни и с ненарушена цялост пликове с 

надписи: 

Плик № 1 „Документи за подбор” - 14 бр. за обособени позиции                                      

№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – 14 бр. за обособени 

позиции №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14; 

Плик № 3 „Предлагана цена” – 14 бр. за обособени позиции                                                   

№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14; 

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Пликове № 3 „Предлагана цена”. Комисията предложи за подпис Пликове № 3 за 

подппис от присъстващите представители на участниците. Представителят на „Агенция 

за сигурност Скорпио” ООД – Любомир Иванов Малинов подписа Пликове № 3 от 

офертата на участника „Викинг-Николов” ЕООД. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

- Пристъпи към отваряне на Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката”, като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в тях. 

Комисията предложи Документите съдържащи се в Пликове № 2 за подпис от 

представители на участниците. Представителя на „Мултифорс А.С.” ЕООД – Ангел 

Иванов Златанов подписа документите в Плик № 2 за обособена позиция № 5. 

Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в Пликове № 2 за 

обособени позиции №№ 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14. 

- След това комисията отвори Пликове № 1 „Документи за подбор”, оповести  

документите и информацията, които съдържат и провери съответствието им със списъка 

по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Пликове № 1 документи 

съответстват на приложения списък. 

9. „АСО Панема” ООД гр. София с оферта с рег. №  Оф. 48-9/02.07.2015 г., за 

обособени позиции №№ 1,2,3 и 4. 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта по следните 

обособени позиции с №№ 1,2,3 и 4 в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост.  

Комисията отвори плика-оферта за обособените позиции за които участва и 

установи, че съдържа отделни запечатани непрозрачни и с ненарушена цялост пликове с 

надписи: 

Плик № 1 „Документи за подбор” - 1 бр. /общ за обособени позиции №№1,2,3 и 4/; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – 4 бр. за обособени 

позиции с №№ 1,2,3 и 4; 

Плик № 3 „Предлагана цена” – 4 бр. за обособени позиции с №№ 1,2,3 и 4; 

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Пликове № 3 „Предлагана цена”. Комисията предложи за подпис Пликове № 3 за 

подппис от присъстващите представители на участниците. Представителят на „Мега 

Секюрити Груп” ЕООД -Любен Войнов Крекмански подписа Пликове № 3 от офертата 

на участника. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

- Пристъпи към отваряне на Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката”, като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в тях. 
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Комисията предложи Документите съдържащи се в Пликове № 2 за подпис от 

представители на участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат 

документите в Пликове № 2. 

- След това комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”, оповести 

документите и информацията, които той съдържа и провери съответствието им със 

списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 

документи съответстват на приложения списък. 

 

10. „Мега Секюрити Груп” ЕООД гр. София с оферта с рег. № Оф. 48-

10/02.07.2015 г., за обособени позиции №№ 1,10 и 13. 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта по следните 

обособени позиции с №№ 1,10 и13 в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост.  

Комисията отвори плика-оферта за обособените позиции за които участва и 

установи, че съдържа отделни запечатани непрозрачни и с ненарушена цялост пликове с 

надписи: 

Плик № 1 „Документи за подбор” - 3 бр. за обособени позиции №№ 1,10и 13; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – 3 бр. за обособени 

позиции № 1,10 и 13; 

Плик № 3 „Предлагана цена” – 3 бр. за обособени позиции № 1,10 и 13; 

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Пликове № 3 „Предлагана цена”. Комисията предложи за подпис Пликове № 3 за 

подппис от присъстващите представители на участниците. Представителят на „Вадим” 

ООД – Здравко Иванов Маринов подписа Пликове № 3 от офертата на участника „Мега 

Секюрити Груп” ЕООД. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

- Пристъпи към отваряне на Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката”, като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в тях. 

Комисията предложи Документите съдържащи се в Пликове № 2 за подпис от 

представители на участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат 

документите в Пликове № 2. 

- След това комисията отвори Пликове № 1 „Документи за подбор”, оповести  

документите и информацията, които съдържат и провери съответствието им със списъка 

по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Пликове № 1 документи 

съответстват на приложения списък. 

 

11. „Вадим” ООД гр. София с оферта с рег. №  Оф. 48-11/02.07.2015 г., за 

обособени позиции №№ 2,3,4,5,6,7,8,13 и 14. 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта по следните 

обособени позиции с №№ 2,3,4,5,6,7,8,13 и 14 в запечатан непрозрачен плик с 

ненарушена цялост.  

Комисията отвори плика-оферта за обособените позиции за които участва и 

установи, че съдържа отделни запечатани непрозрачни и с ненарушена цялост пликове с 

надписи: 

Плик № 1 „Документи за подбор” - 1 бр. /общ за обособени позиции №№ 

2,3,4,5,6,7,8,13 и 14/; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – 9 бр. за обособени 

позиции №№ 2,3,4,5,6,7,8,13 и 14; 

Плик № 3 „Предлагана цена” – 1 бр.; 
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При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписа Плик 

№ 3 „Предлагана цена”. Представителят на „Мултифорс А.С.” ЕООД – Ангел Иванов 

Златанов подписа Плик № 3 от офертата на участника. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

- Пристъпи към отваряне на Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката”, като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в тях. 

Комисията предложи Документите съдържащи се в Пликове № 2 за подпис от 

представители на участниците.  

Представителя на „Мултифорс А.С.” ЕООД - Ангел Иванов Златанов подписа 

документите в Плик № 2 за обособена позиция № 5 и обособена позиция № 14. 

Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в Пликове № 2 за 

обособени позиции №№ 2,3,4,6,7,8 и13; 

- След това комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”, оповести 

документите и информацията, които той съдържа и провери съответствието им със 

списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 

документи съответстват на приложения списък. 

В 17.00 часа на 09.07.2015 г., публичното заседание на комисията приключи и бе 

оповестено на присъстващите представители на участниците, че работата по отваряне на 

постъпилите оферти ще продължи от 10.00 ч. на 10.07. 2015 г. За датата и часът за 

продължаване работата на комисията, бе публикувано съобщение в раздела ”Профила на 

купувача” в сайта на Министерство на отбраната на адрес: http://pp.mod.bg. 

 

На заседанието на комисията на 10.07.2015 г. при отваряне на пликовете с 

офертите присъстваха представители на участниците, както следва:  

- Ангел Иванов Златанов – пълномощник на „Мултифорс А.С.” ЕООД 

- Любомир Иванов Малинов – пълномощник на „АС Скорпио” ООД 

- Емил Йорданов Рибнишки – управител на „СОД-2004” ЕООД 

- Евгени Георгиев Димитров – пълномощник на „Бат Секюрити” ЕООД 

- Борислав Славчов Зашев – управител на „С.И.В. 777” ООД 

- Биляна Петрова Иванова – пълномощник на „Ловец-01” ЕООД 

 

12. „Мултифорс А.С.” ЕООД гр. София с оферта с рег. № Оф. 48-12/02.07.2015 г., 

за обособени позиции №№ 3,5,6,7,8,10,12 и 14. 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта по следните 

обособени позиции с №№ 3,5,6,7,8,10,12 и 14 в запечатан непрозрачен плик с 

ненарушена цялост.  

Комисията отвори плика-оферта за обособените позиции за които участва и 

установи, че съдържа отделни запечатани непрозрачни и с ненарушена цялост пликове с 

надписи: 

Плик № 1 „Документи за подбор” - 8 бр. за обособени позиции                                               

№№ 3,5,6,7,8,10,12 и 14; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – 8 бр. за обособени 

позиции №№ 3,5,6,7,8,10,12 и 14; 

Плик № 3 „Предлагана цена” – 8 бр. за обособени позиции №№ 3,5,6,7,8,10,12 и 

14; 

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Пликове № 3 „Предлагана цена”. Комисията предложи за подпис Пликове № 3 за 

подппис от присъстващите представители на участниците. Представителят на „Агенция 

за сигурност Скорпио” ООД – Любомир Иванов Малинов подписа Пликове № 3 от 

офертата на участника „Мултифорс А.С.” ЕООД. 
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В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

- Пристъпи към отваряне на Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката”, като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в тях. 

Комисията предложи Документите съдържащи се в Пликове № 2 за подпис от 

представители на участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат 

документите в Пликове № 2 за обособени позиции №№ 3,5,6,7,8,10,12 и 14. 

- След това комисията отвори Пликове № 1 „Документи за подбор”, оповести  

документите и информацията, които съдържат и провери съответствието им със списъка 

по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Пликове № 1 документи 

съответстват на приложения списък. 

 

13. „Боду” ООД гр. София с оферта с рег. № Оф. 48-13/02.07.2015 г., за обособени 

позиции №№ 1,9, и 11. 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта по следните 

обособени позиции с №№ 1,9 и 11 в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост.  

Комисията отвори плика-оферта за обособените позиции за които участва и 

установи, че съдържа отделни запечатани непрозрачни и с ненарушена цялост пликове с 

надписи: 

Плик № 1 „Документи за подбор” - 3 бр. за обособени позиции №№ 1,9 и 11; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – 3 бр. за обособени 

позиции № 1,9 и 11; 

Плик № 3 „Предлагана цена” – 3 бр. за обособени позиции №№ 1,9 и 11; 

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Пликове № 3 „Предлагана цена”. Комисията предложи за подпис Пликове № 3 за 

подппис от присъстващите представители на участниците. Представителят на „Бат 

Секюрити” ЕООД – Евгени Георгиев Димитров подписа Пликове № 3 от офертата на 

участника „Боду” ООД. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

- Пристъпи към отваряне на Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката”, като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в тях. 

Комисията предложи Документите съдържащи се в Пликове № 2 за подпис от 

представители на участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат 

документите в Пликове № 2 за обособени позиции №№ 1,9 и 13. 

- След това комисията отвори Пликове № 1 „Документи за подбор”, оповести  

документите и информацията, които съдържат и провери съответствието им със списъка 

по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Пликове № 1 документи 

съответстват на приложения списък. 

 

14. „Агенция за сигурност Скорпио” ООД гр. София с оферта с рег. № Оф. 48-

14/02.07.2015 г., за обособени позиции №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14. 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта по следните 

обособени позиции с №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14 в запечатан непрозрачен плик 

с ненарушена цялост.  

Комисията отвори плика-оферта за обособените позиции за които участва и 

установи, че съдържа отделни запечатани непрозрачни и с ненарушена цялост пликове с 

надписи: 

Плик № 1 „Документи за подбор” - 1 бр. /общ за обособени позиции №№ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14/; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – 14 бр. за обособени 

позиции №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14; 
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Плик № 3 „Предлагана цена” – 14 бр. за обособени позиции                                         

№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14; 

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Пликове № 3 „Предлагана цена”. Комисията предложи за подпис Пликове № 3 за 

подппис от присъстващите представители на участниците. Представителя на 

„Мултифорс А.С.” ЕООД - Ангел Иванов Златанов подписа Пликове № 3 от офертата на 

участника. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

- Пристъпи към отваряне на Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката”, като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в тях. 

Комисията предложи Документите съдържащи се в Пликове № 2 за подпис от 

представители на участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат 

документите в Пликове № 2 за обособени позиции №№  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14. 

- След това комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”, оповести 

документите и информацията, които той съдържа и провери съответствието им със 

списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 

документи съответстват на приложения списък. 

 

15. „Бат Секюрити” ЕООД гр. София с оферта с рег. № Оф. 48-15/02.07.2015 г., 

за обособени позиции №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14. 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта по следните 

обособени позиции с №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14 в запечатан непрозрачен плик 

с ненарушена цялост.  

Комисията отвори плика-оферта за обособените позиции за които участва и 

установи, че съдържа отделни запечатани непрозрачни и с ненарушена цялост пликове с 

надписи: 

Плик № 1 „Документи за подбор” - 14 бр. за обособени позиции                                      

№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – 14 бр. за обособени 

позиции №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14; 

Плик № 3 „Предлагана цена” – 14 бр. за обособени позиции                                                   

№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14; 

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Пликове № 3 „Предлагана цена”. Комисията предложи за подпис Пликове № 3 за 

подппис от присъстващите представители на участниците. Представителят на „Агенция 

за сигурност Скорпио” ООД – Любомир Иванов Малинов подписа Пликове № 3 от 

офертата на участника „Бат Секюрити” ЕООД. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

- Пристъпи към отваряне на Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката”, като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в тях. 

Комисията предложи Документите съдържащи се в Пликове № 2 за подпис от 

представители на участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат 

документите в Пликове № 2 за обособени позиции №№  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14. 

- След това комисията отвори Пликове № 1 „Документи за подбор”, оповести  

документите и информацията, които съдържат и провери съответствието им със списъка 

по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Пликове № 1 документи 

съответстват на приложения списък. 

 

16. „Ловец-01” ЕООД гр. Търговище с оферта с рег. №  Оф. 48-16/                      

01.07.2015 г., за обособени позиции №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10. 
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Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта по следните 

обособени позиции с №№ 1,2,3,4,5,6,7,9 и 10 в запечатан непрозрачен плик с ненарушена 

цялост.  

Комисията отвори плика-оферта за обособените позиции за които участва и 

установи, че съдържа тринадесет броя запечатани плика с надпис „Оферта” за всяка една 

от обособена позиция за която участва. 

 Комисията отвори Плик с надпис: Оферта за обособена позиция 1: 

Запечатания Плик съдържа: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 1;  

Плик № 3 „Предлагана цена” обособена позиция 1;  

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3, пликът беше предложен за подпис от представители на участниците и същият 

беше подписан от Любомир Иванов Малинов – представител на „Агенция за сигурност 

Скорпио” ООД . 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в  

Плик 2. 

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”и оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 Комисията отвори Плик с надпис Оферта за обособена позиция 2: 

Запечатания Плик съдържа: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция 2; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 2;  

Плик № 3 „Предлагана цена” обособена позиция 2;  

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3, пликът беше предложен за подпис от представители на участниците и същият 

беше подписан от Любомир Иванов Малинов – представител на „Агенция за сигурност 

Скорпио” ООД . 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в  

Плик 2. 

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”и оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 Комисията отвори Плик с надпис Оферта за обособена позиция 3: 

Запечатания Плик съдържа: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция 3; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 3;  

Плик № 3 „Предлагана цена” обособена позиция 3;  
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При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3, пликът беше предложен за подпис от представители на участниците и същият 

беше подписан от Любомир Иванов Малинов – представител на „Агенция за сигурност 

Скорпио” ООД . 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в  

Плик 2. 

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”и оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 Комисията отвори Плик с надпис Оферта за обособена позиция 4: 

Запечатания Плик съдържа: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция 4; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 4;  

Плик № 3 „Предлагана цена” обособена позиция 4;  

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3, пликът беше предложен за подпис от представители на участниците и същият 

беше подписан от Любомир Иванов Малинов – представител на „Агенция за сигурност 

Скорпио” ООД . 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в  

Плик 2. 

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”и оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 Комисията отвори Плик с надпис Оферта за обособена позиция 5: 

Запечатания Плик съдържа: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция 5; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 5;  

Плик № 3 „Предлагана цена” обособена позиция 5;  

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3, пликът беше предложен за подпис от представители на участниците и същият 

беше подписан от Любомир Иванов Малинов – представител на „Агенция за сигурност 

Скорпио” ООД . 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в  

Плик 2. 

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”и оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 
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ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 Комисията отвори Плик с надпис Оферта за обособена позиция 6: 

Запечатания Плик съдържа: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция 6; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 6;  

Плик № 3 „Предлагана цена” обособена позиция 6;  

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3, пликът беше предложен за подпис от представители на участниците и същият 

беше подписан от Любомир Иванов Малинов – представител на „Агенция за сигурност 

Скорпио” ООД . 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в  

Плик 2. 

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”и оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 Комисията отвори Плик с надпис Оферта за обособена позиция 7: 

Запечатания Плик съдържа: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция 7; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 7;  

Плик № 3 „Предлагана цена” обособена позиция 7;  

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3, пликът беше предложен за подпис от представители на участниците и същият 

беше подписан от Любомир Иванов Малинов – представител на „Агенция за сигурност 

Скорпио” ООД . 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в  

Плик 2. 

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”и оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 

 Комисията отвори Плик с надпис Оферта за обособена позиция 9: 

Запечатания Плик съдържа: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция 9; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 9;  

Плик № 3 „Предлагана цена” обособена позиция 9;  

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3, пликът беше предложен за подпис от представители на участниците и същият 

беше подписан от Любомир Иванов Малинов – представител на „Агенция за сигурност 

Скорпио” ООД . 
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В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в   

Плик 2. 

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”и оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 Комисията отвори Плик с надпис Оферта за обособена позиция 10: 

Запечатания Плик съдържа: 

Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция 10; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 10;  

Плик № 3 „Предлагана цена” обособена позиция 10;  

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Плик № 3, пликът беше предложен за подпис от представители на участниците и същият 

беше подписан от Любомир Иванов Малинов – представител на „Агенция за сигурност 

Скорпио” ООД . 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи Документите съдържащи се в Плик № 2 за подпис от представители на 

участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат документите в  

Плик 2. 

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”и оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 

17. „С.И.В.777” ООД гр. София с оферта с рег. №  Оф. 48-17/02.07.2015 г., за 

обособени позиции №№ 11,12,13 и 14. 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта по следните 

обособени позиции с №№ 11,12,13 и 14 в запечатан непрозрачен плик с ненарушена 

цялост.  

Комисията отвори плика-оферта за обособените позиции за които участва и 

установи, че съдържа отделни запечатани непрозрачни и с ненарушена цялост пликове с 

надписи: 

Плик № 1 „Документи за подбор” - 1 бр. /общ за обособени позиции №№11,12,13 и 

14/; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – 1 бр.  

Плик № 3 „Предлагана цена” – 1 бр. 

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписа Плик 

№ 3 „Предлагана цена”. Комисията предложи за подпис Плике № 3 за подппис от 

присъстващите представители на участниците Представителят на „Бат Секюрити” ЕООД 

– Евгени Георгиев Димитров подписа Плик № 3 от офертата на участника. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

- Пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

при отварянето на плика комисията констатира наличието на четири отделни запечатани 

Плика с надпис:  
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Плик № 2 „Предложение за изпълнени на поръчката” за обособена позиция № 11 

Плик № 2 „Предложение за изпълнени на поръчката” за обособена позиция № 12 

Плик № 2 „Предложение за изпълнени на поръчката” за обособена позиция № 13 

Плик № 2 „Предложение за изпълнени на поръчката” за обособена позиция № 14 

Трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в 

тях. Комисията предложи Документите съдържащи се в Пликове № 2 за подпис от 

представители на участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат 

документите съдържащи се в Пликове № 2. 

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор” и оповести документите и 

информацията, който той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 документи съответстват 

на приложения списък. 

 

18. „Саламандър –Д.А.С” ООД гр. София с оферта с рег. №  Оф. 48-18/02.07.2015 

г., за обособени позиции №№ 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 и 14. 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта по следните 

обособени позиции с №№ 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 и 14 в запечатан непрозрачен плик с 

ненарушена цялост.  

Комисията отвори плика-оферта за обособените позиции за които участва и 

установи, че съдържа отделни запечатани непрозрачни и с ненарушена цялост пликове с 

надписи: 

Плик № 1 „Документи за подбор” - 1 бр. /общ за обособени позиции №№  

1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 и 14/; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – 12 бр. за обособени 

позиции №№ 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 и 14; 

Плик № 3 „Предлагана цена” – 1 бр. с надпис за обособени позиции                               

№ 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 и 14; 

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписа Плик 

№ 3 „Предлагана цена”. Комисията предложи за подпис Плик № 3 за подппис от 

присъстващите представители на участниците. Представителят на „С.И.В.777” ООД гр. 

София – Борислав Славчов Зашев подписа Плик № 3 от офертата на участника. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

- Пристъпи към отваряне на Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката”, като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в тях. 

Комисията предложи Документите съдържащи се в Пликове № 2 за подпис от 

представители на участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат 

документите в Пликове № 2 за обособени позиции №№ 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 и 14. 

- След това комисията отвори Пликове № 1 „Документи за подбор”, оповести  

документите и информацията, които съдържат и провери съответствието им със списъка 

по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Пликове № 1 документи 

съответстват на приложения списък. 

19. „СОД-2004” ЕООД гр. Петрич с оферта с рег. № Оф. 48-19/02.07.2015 г., за 

обособени позиции №№ 11,12,13 и 14. 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта по следните 

обособени позиции с №№ 11,12,13 и 14 в запечатан непрозрачен плик с ненарушена 

цялост.  

Комисията отвори плика-оферта за обособените позиции за които участва и 

установи, че съдържа отделни запечатани непрозрачни и с ненарушена цялост пликове с 

надписи: 
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Плик № 1 „Документи за подбор” - 1 бр. /общ за обособени позиции №№ 11,12,13 

и 14/; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – 4 бр. за обособени 

позиции №№ 11,12,13 и 14; 

Плик № 3 „Предлагана цена” – 4 бр. за обособени позиции №№ 11,12,13 и 14; 

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

Пликове № 3 „Предлагана цена”. Комисията предложи Пликове № 3 „Предлагана цена”.  

за подпис от представители на участниците. Представителите на участниците отказаха да 

подпишат документите Пликове № 3за обособени позиции №№ 11,12,13 и 14. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

- Пристъпи към отваряне на Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката”, като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в тях. 

Комисията предложи Документите съдържащи се в Пликове № 2 за подпис от 

представители на участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат 

документите в Пликове № 2 за обособени позиции №№ 11,12,13 и 14. 

- След това комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”, оповести 

документите и информацията, които той съдържа и провери съответствието им със 

списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 

документи съответстват на приложения списък. 

 

20. „Звено Алфа СОД” ЕООД гр. София с оферта с рег. № Оф. 48-20/              

02.07.2015 г., за обособени позиции №№ 7 и 8. 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта по следните 

обособени позиции с №№ 7 и 8 в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост.  

Комисията отвори плика-оферта за обособените позиции за които участва и 

установи, че съдържа отделни запечатани непрозрачни и с ненарушена цялост пликове с 

надписи: 

Плик № 1 „Документи за подбор” - 1 бр. /общ за обособени позиции №№ 7 и 8/; 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – 2 бр. за обособени 

позиции №№ 7 и 8; 

Плик № 3 „Предлагана цена” – 2 бр. за обособени позиции №№ 7 и 8; 

При спазване на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията подписа 

Пликове № 3 „Предлагана цена”. Представителят на „СОД-2004” ЕООД – Емил 

Йорданов Рибнишки подписа Пликове № 3 от офертата на участника. 

В изпълнение на чл.68, ал. 5 от ЗОП комисията извърши следното: 

- Пристъпи към отваряне на Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката”, като трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в тях. 

Комисията предложи Документите съдържащи се в Пликове № 2 за подпис от 

представители на участниците. Представителите на участниците отказаха да подпишат 

документите в Пликове № 2 за обособени позиции №№ 7 и 8. 

- След това комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”, оповести 

документите и информацията, които той съдържа и провери съответствието им със 

списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. Установи се, че съдържащите се в Плик № 1 

документи съответстват на приложения списък. 

 

В 17.00 часа, след извършван на гореописаните действия, съгласно чл.68, ал.6 от 

ЗОП, приключи публичната част от заседанието. 

 

II.Разглеждане на документи в плик № 1 за съотвествие с критериите за 

подбор. 
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Комисията продължи работата си в периода 13.07.2015 г. до 10.08.2015 г., като 

разгледа документите в пликове № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени 

от възложителя. 

Комисията констатира следните несъответствия/нередовности: 

 

1.Относно участника „Люкрим Гард” ООД: 

Участникът е подал оферта за участие за обособени позиции №№ 1,3,7,8,9 и 10. 

Същата отговаря на изискванията на Възложителя съгласно т.16 от т.II „Изисквания и 

указания за подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към участниците” от 

документацията за участие, доколкото е представена в запечатан непрозрачен плик, 

върху който са посочени обособените позиции, за които дружеството участва. В оферата 

са поставени 13 запечатани и непрозрачни плика както следва: един брой Плик № 1 

„Документи за подбор”, шест броя Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

за всяка от шесте обособени позиции и шест броя Плик №3 „Ценово предложение” за 

всяка от шесте обособени позиции. Подадената в описания вид и съдържание оферта не 

отговаря на изискванията на Възложителя съгласно т.17 от т.II „Изисквания и указания за 

подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към участниците” от документацията за 

участие и изискванията на чл.57, ал.3 от ЗОП, съгласно които, когато документи и 

информация, съдържащи се в плик №1, са еднакви за две или повече обособени позиции, 

по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък 

пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, 

съдържащ се в пликовете на останалите позиции. 

С оглед на гореизложеното комисията не разглежда документите и информацията в 

плик № 1 „Документи за подбор”, поставен в офертата на участника „Люкрим 

Гард“ООД, за съответствие с критериите за подбор, постановени от възложителя. 

 

2.Относно участника „АСО Панема” ООД”: 

 Участникът е подал оферта за участие за обособени позиции №№ 1,2,3 и 4. Същата 

отговаря на изискванията на Възложителя съгласно т.16 от т.II „Изисквания и указания за 

подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към участниците” от документацията за 

участие, доколкото е представена в запечатан непрозрачен плик, върху който са посочени 

обособените позиции, за които дружеството участва. В оферата са поставени 9 

запечатани и непрозрачни плика както следва: един брой Плик №1 „Документи за 

подбор”, четири броя Плик №2 ”Предложение за изпълнение на поръчката” за всяка от 

четирите обособени позиции и четири броя Плик №3 „Ценово предложение” за всяка от 

четирите обособени позиции. Подадената в описания вид и съдържание оферта не 

отговаря на изискванията на Възложителя съгласно т.17 от т.II „Изисквания и указания за 

подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към участниците” от документацията за 

участие и изискванията на чл.57, ал.3 от ЗОП, съгласно които, когато документи и 

информация, съдържащи се в плик №1, са еднакви за две или повече обособени позиции, 

по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък 

пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, 

съдържащ се в пликовете на останалите позиции. 

С оглед на гореизложеното комисията не разглежда документите и информацията в 

плик № 1 „Документи за подбор”, поставен в офертата на участника „АСО Панема” 

ООД”, за съответствие с критериите за подбор, постановени от възложителя. 

 



 

 

24 

3. Относно участника „Агенция за сигурност Скорпио” ООД: 

 Участникът е подал оферта за участие за обособени позиции №№ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14. Същата отговаря на изискванията на Възложителя 

съгласно т.16 от т.II „Изисквания и указания за подготовка на офертата” – Раздел V 

„Указания към участниците” от документацията за участие, доколкото е представена в 

запечатан непрозрачен плик, върху който са посочени обособените позиции, за които 

дружеството участва. В оферата са поставени 29 запечатани и непрозрачни плика както 

следва: един брой Плик №1 „Документи за подбор”, четиринадесет броя Плик №2 

”Предложение за изпълнение на поръчката” за всяка от четиринадесетте обособени 

позиции и Плик №3 „Ценово предложение” за всяка от четиринадесетте обособени 

позиции . Подадената в описания вид и съдържание оферта не отговаря на изискванията 

на Възложителя съгласно т.17 от т.II „Изисквания и указания за подготовка на офертата” 

– Раздел V „Указания към участниците” от документацията за участие и изискванията на 

чл.57, ал.3 от ЗОП, съгласно които, когато документи и информация, съдържащи се в 

плик №1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, 

същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това 

обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на 

останалите позиции. 

С оглед на гореизложеното комисията не разглежда документите и информацията 

в плик № 1 „Документи за подбор”, поставен в офертата на участника „Агенция за 

сигурност Скорпио” ООД, за съответствие с критериите за подбор, постановени от 

възложителя. 

 

4. Относно участника „СОД-2004” ЕООД: 

 Участникът е подал оферта за участие за обособени позиции №№ 11,12,13 и 14. 

Същата отговаря на изискванията на Възложителя съгласно т.16 от т.II „Изисквания и 

указания за подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към участниците” от 

документацията за участие, доколкото е представена в запечатан непрозрачен плик, 

върху който са посочени обособените позиции, за които дружеството участва. В оферата 

са поставени 9 запечатани и непрозрачни плика както следва: един брой Плик №1 

„Документи за подбор”, четири броя Плик №2 ”Предложение за изпълнение на 

поръчката” за всяка от четирите обособени позиции и четири броя Плик №3 „Ценово 

предложение” за всяка от четирите обособени позиции. Подадената в описания вид и 

съдържание оферта не отговаря на изискванията на Възложителя съгласно т.17 от т.II 

„Изисквания и указания за подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към 

участниците” от документацията за участие и изискванията на чл.57, ал.3 от ЗОП, 

съгласно които, когато документи и информация, съдържащи се в плик №1, са еднакви за 

две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят 

само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се 

отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. 

С оглед на гореизложеното комисията не разглежда документите и информацията 

в плик № 1 „Документи за подбор”, поставен в офертата на участника „СОД-2004” 

ЕООД, за съответствие с критериите за подбор, постановени от възложителя. 

 

5.Относно участника „Звено Алфа СОД” ЕООД: 
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 Участникът е подал оферта за участие за обособени позиции №№ 7и 8. Същата 

отговаря на изискванията на Възложителя съгласно т.16 от т.II „Изисквания и указания за 

подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към участниците” от документацията за 

участие, доколкото е представена в запечатан непрозрачен плик, върху който са посочени 

обособените позиции, за които дружеството участва. В оферата са поставени 5 

запечатани и непрозрачни плика както следва: един брой Плик №1 „Документи за 

подбор”, два броя Плик №2 ”Предложение за изпълнение на поръчката” за всяка от двете 

обособени позиции и два броя Плик №3 „Ценово предложение” за всяка от двете 

обособени позиции. Подадената в описания вид и съдържание оферта не отговаря на 

изискванията на Възложителя съгласно т.17 от т.II „Изисквания и указания за подготовка 

на офертата” – Раздел V „Указания към участниците” от документацията за участие и 

изискванията на чл.57, ал.3 от ЗОП, съгласно които, когато документи и информация, 

съдържащи се в плик №1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които 

участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден 

номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в 

пликовете на останалите позиции. 

С оглед на гореизложеното комисията не разглежда документите и информацията 

в плик № 1 „Документи за подбор”, поставен в офертата на участника „Звено Алфа СОД” 

ЕООД, за съответствие с критериите за подбор, постановени от възложителя. 

 

6.Относно участника „ПС Гард” ЕООД: 

Участникът е подал оферта за участие за обособени позиции №№ 8 и 11.Същата 

отговаря на изискванията на Възложителя съгласно т.16 от т.II „Изисквания и указания за 

подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към участниците” от документацията за 

участие, доколкото е представена в запечатан непрозрачен плик, върху който са посочени 

обособените позиции, за които дружеството участва. В оферата са поставени 3 

запечатани и непрозрачни плика както следва: един брой Плик №1 „Документи за 

подбор”, един брой Плик №2 ”Предложение за изпълнение на поръчката” за двете 

обособени позиции и един брой Плик №3 „Ценово предложение” за обособените 

позиции, за които участва. Подадената в описания вид и съдържание оферта не отговаря 

на изискванията на Възложителя съгласно т.17 от т.II „Изисквания и указания за 

подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към участниците” от документацията за 

участие и изискванията на чл.57, ал.3 от ЗОП, съгласно които, когато участник подава 

оферта за повече от една обособена позиция, пликове с № 2 и 3 се представят за всяка 

обособена позиция. Когато документи и информация, съдържащи се в плик №1, са 

еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се 

поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство 

се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. 

С оглед на гореизложеното комисията не разглежда документите и информацията 

в плик № 1 „Документи за подбор”, поставен в офертата на участника „ПС Гард” ЕООД 

ЕООД, за съответствие с критериите за подбор, постановени от възложителя. 

 

7.Относно участника „Вадим” ООД: 

Участникът е подал оферта за участие за обособени позиции №№ 2,3,4,5,6,7,8,13 и 

14.Същата отговаря на изискванията на Възложителя съгласно т.16 от т.II „Изисквания и 

указания за подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към участниците” от 

документацията за участие, доколкото е представена в запечатан непрозрачен плик, 
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върху който са посочени обособените позиции, за които дружеството участва. В оферата 

са поставени 11 запечатани и непрозрачни плика както следва: един брой Плик №1 

„Документи за подбор”, девет броя Плик №2 ”Предложение за изпълнение на поръчката” 

за деветте обособени позиции и един брой Плик №3 „Ценово предложение” за 

обособените позиции, за които участва. Подадената в описания вид и съдържание оферта 

не отговаря на изискванията на Възложителя съгласно т.17 от т.II „Изисквания и 

указания за подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към участниците” от 

документацията за участие и изискванията на чл.57, ал.3 от ЗОП, съгласно които, когато 

участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове с № 2 и 3 се 

представят за всяка обособена позиция. Когато документи и информация, съдържащи се 

в плик №1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът 

участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като 

това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на 

останалите позиции. 

С оглед на гореизложеното комисията не разглежда документите и информацията 

в плик № 1 „Документи за подбор”, поставен в офертата на участника „Вадим” ООД, за 

съответствие с критериите за подбор, постановени от възложителя. 

 

8.Относно участника „С.И.В.777” ООД: 

Участникът е подал оферта за участие за обособени позиции №№ 11,12,13 и 

14.Същата отговаря на изискванията на Възложителя съгласно т.16 от т.II „Изисквания и 

указания за подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към участниците” от 

документацията за участие, доколкото е представена в запечатан непрозрачен плик, 

върху който са посочени обособените позиции, за които дружеството участва. В оферата 

са поставени 3 запечатани и непрозрачни плика както следва: един брой Плик №1 

„Документи за подбор”, един брой Плик №2 ”Предложение за изпълнение на поръчката” 

за четирите обособени позиции и един брой Плик №3 „Ценово предложение” за 

обособените позиции, за които участва. Подадената в описания вид и съдържание оферта 

не отговаря на изискванията на Възложителя съгласно т.17 от т.II „Изисквания и 

указания за подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към участниците” от 

документацията за участие и изискванията на чл.57, ал.3 от ЗОП, съгласно които, когато 

участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове с № 2 и 3 се 

представят за всяка обособена позиция. Когато документи и информация, съдържащи се 

в плик №1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът 

участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като 

това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на 

останалите позиции. 

С оглед на гореизложеното комисията не разглежда документите и информацията 

в плик № 1 „Документи за подбор”, поставен в офертата на участника „С.И.В.777” ООД, 

за съответствие с критериите за подбор, постановени от възложителя. 

 

9.Относно участника „Саламандър –Д.А.С” ООД: 

Участникът е подал оферта за участие за обособени позиции №№ 

1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 и 14.Същата отговаря на изискванията на Възложителя съгласно 

т.16 от т.II „Изисквания и указания за подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към 

участниците” от документацията за участие, доколкото е представена в запечатан 

непрозрачен плик, върху който са посочени обособените позиции, за които дружеството 



 

 

27 

участва. В оферата са поставени 14 запечатани и непрозрачни плика както следва: един 

брой Плик №1 „Документи за подбор”, дванадесет броя Плик №2 ”Предложение за 

изпълнение на поръчката” за дванадесетте обособени позиции и един брой Плик №3 

„Ценово предложение” за обособените позиции, за които участва. Подадената в описания 

вид и съдържание оферта не отговаря на изискванията на Възложителя съгласно т.17 от 

т.II „Изисквания и указания за подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към 

участниците” от документацията за участие и изискванията на чл.57, ал.3 от ЗОП, 

съгласно които, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, 

пликове с № 2 и 3 се представят за всяка обособена позиция. Когато документи и 

информация, съдържащи се в плик №1, са еднакви за две или повече обособени позиции, 

по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък 

пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, 

съдържащ се в пликовете на останалите позиции. 

С оглед на гореизложеното комисията не разглежда документите и информацията 

в плик № 1 „Документи за подбор”, поставен в офертата на участника „Саламандър –

Д.А.С” ООД, за съответствие с критериите за подбор, постановени от възложителя. 

 

10.Относно участника „АСО София“ ООД: 

Участникът е подал оферта за участие за обособени позиции №№ 1, 4, 6, 7, 9, 12, 

13 и 14.Същата отговаря на изискванията на Възложителя съгласно т.16 и т.17 от т.II 

„Изисквания и указания за подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към 

участниците” от документацията за участие и изискванията на чл.57, ал.3 от ЗОП 

10.1. Относно Обособена позиция 1: 

1. В декларациите по чл. 47, ал.9 от ЗОП (Приложение №2 от документацията за 

участие), представена от законните представители на дружеството по актуалната му 

регистрация – г-н Генчо Трифонов, г-н Георги Календаров и г-н Христо Трифонов, не са 

посочени публичните регистри, в които се съдържа информация относно обстоятелствата 

по чл. 47, ал. ал.1 и ал.5 и по ал.2, т.1,т.4 и т.5 от ЗОП или компетентния орган, който 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да 

предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Съгласно 

Раздел V „Указания към участниците“, т.1 от „Изискуеми от Възложителя документи за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.1, т.4 и т.5 и ал.5 от 

ЗОП“ при подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 

чл.47 ал.1 и ал.5 и по ал.2, т.1,т.4 и т.5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, 

които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно 

публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния 

орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е 

длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 

3. В декларацията по чл.3 т.8 и ал.4 от Закона за икономическите и финансови 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните собственици (Приложение № 3 от 

документацията за участие) не е зачератно ненужното обстоятелство в т.2, поради което 

не става ясно, дали участникът е свъразно, респективно не е свързано лице по смисъла на 

§ 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с дружества, регистрирани в 

юрисдикция  с преференциален данъчен режим. 

4. Участникът е представил декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327 

б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ (Приложение № 5 от документацията за участие), подписана от 
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единия от управителите на дружеството г-н Георги Календаров. Управители на 

дружество „Асо София“ ООД по търговската му регистрация са г-н Генчо Трифонов, г-н 

Георги Календаров и г-н Христо Трифонов. Същите го представляват заедно или 

поотделно. В тази връзка декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 

и 2 от ЗОВСРБ следва да бъде подписана от тримата управители на „Асо София“ ООД в 

качеството си на негови представители. 

5. Участникът е представил декларация по чл.51, ал.1, т.8 от ЗОП. Участникът не е 

посочил броя охранители, поради което не е ясно, дали са спазени минималните 

изисквания на Възложителя да има назначени не по-малко от заложения брой 

охранители, съгласно техническа спецификация за обособените позиции, за които 

участва.  

Съгласно Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за участие - 

т.1.20 участникът представя декларация за средния годишен брой на работниците и 

служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три 

години. Като минимално изискване Възложителят е посочил, че участникът следва има 

назначени не по-малко от заложения брой охранители, съгласно техническа 

спецификация за обособената позиция/позиции, за която/които участва. 

10.2. Относно Обособена позиция 12: 

1. Участникът е представил декларация за наличие на офис в съответната област, 

на която е разположен имота в обособената позиция. Същата е поставена в Плик 1 за 

обособена позиция 12. В декларацията участникът е посочил, че разполага с офиси в 

градове София, Дупница и Банско. Посочени са адреси и телефони за връзка. Съгласно 

„Техническа спецификация“-Раздел IV от документацията за участие, в обособена 

позиция 12 са посочени имоти ОВИ 2190-складов район, намиращ се в община 

Дупница, с. Самораново, област Кюстендил и ОВР 1622-складов район, намиращ се в 

община Кюстендил, с. Лозно, м. „Могилите”, област Кюстендил.  

Съгласно т.1.14  Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие, участникът представя декларация за наличие на офис в съответната 

област, на която е разположен имота в обособената позиция. Като минимално 

изискване Възложителят е посочил, че участникът следва да има офис, който да е 

разположен в гр. София и/или гр. Кюстендил, гр. Благоевград, в зависимост от 

обособената позиция, за която участва, като се посочва адрес и телефон за връзка. 

2. Участникът е представил декларация за техническо оборудване, което ще бъде 

използвано от „АСО София“ ООД за изпълнение на обществената поръчка по обособена 

позиция 12. В т.3.1 от същата е посочено, че за изпълнение на поръчката ще бъдат 

използвани 2 броя маркирани МПС от Схемата за разположение и зони на реакция на 

автопатрулите на АСО София“ ООД на територията на гр. София и Софийска област за 

автопатрули за реакция, за оказване помощ и съдействие. 

В „Техническа спецификация“-Раздел IV от документацията за участие, в 

обособена позиция 12 е посочен имот ОВИ 2190-складов район, намиращ се в община 

Дупница, с. Самораново, област Кюстендил и имот ОВР 1622-складов район, намиращ 

се в община Кюстендил, с. Лозно, м. „Могилите”, област Кюстендил.  

Съгласно т.1.21 от Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие, участникът представя декларация за техническо оборудване, с което разполага и 

с което ще бъдат осигурени служителите /средства за мобилна комуникация, автомобили, 

униформено облекло /лятно и зимно/, помощни средства, отличителни знаци и 

идентификационна карта. Като минимално изискване Възложителят е посочил, че 
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участникът следва да има минимум 1 /един/ автомобил за областта, на която е 

разположен имота и минимум 1 /едно/ средство за мобилна комуникация за конкретния 

имот в обособената позиция за която участва, униформеното облекло /лятно и зимно/, 

помощните средства, отличителните знаци и идентификационната карта. 

10.3. Относно Обособена позиция 13: 

1. Участникът е представил декларация за наличие на офис в съответната област, 

на която е разположен имота в обособената позиция. Същата е поставена в Плик 1 за 

обособена позиция 13. В декларацията за наличие на офис в съответната област, на която 

е разположен имота в обособената позиция, участникът е посочил, че разполага с офиси в 

градове София, Дупница и Банско. Посочени са адреси и телефони за връзка. В 

„Техническа спецификация“-Раздел IV от документацията за участие, в обособена 

позиция 13 е посочен имот ОВИ 1888 стрелбище, намиращ се в община Петрич,                

гр. Петрич, м. „Тръстен имот”, област Благоевград и имот ОВИ 1637 казармен район, 

намиращ се в община Сандански, гр. Сандански, област Благоевград. 

Съгласно т.1.14  Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие, участникът представя декларация за наличие на офис в съответната област, на 

която е разположен имота в обособената позиция. Като минимално изискване 

Възложителят е посочил, че участникът следва да има офис, който да е разположен в гр. 

София и/или гр. Кюстендил, гр. Благоевград, в зависимост от обособената позиция, за 

която участва, като се посочва адрес и телефон за връзка. 

2. Участникът е представил декларация за техническо оборудване, което ще бъде 

използвано от „АСО София“ ООД за изпълнение на обществената поръчка по обособена 

позиция 13. В т.3.1 от същата е посочено, че за изпълнение на поръчката ще бъдат 

използвани 2 броя маркирани МПС от Схемата за разположение и зони на реакция на 

автопатрулите на АСО София“ ООД на територията на гр. София и Софийска област за 

автопатрули за реакция, за оказване помощ и съдействие.  

В „Техническа спецификация“-Раздел IV от документацията за участие, в 

обособена позиция 13 е посочен имот ОВИ 1888 стрелбище, намиращ се в община 

Петрич, гр. Петрич, м. „Тръстен имот”, област Благоевград и имот ОВИ 1637 казармен 

район, намиращ се в община Сандански, гр. Сандански, област Благоевград.  

Съгласно т.1.21 от Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие, участникът представя декларация за техническо оборудване, с което разполага и 

с което ще бъдат осигурени служителите /средства за мобилна комуникация, автомобили, 

униформено облекло /лятно и зимно/, помощни средства, отличителни знаци и 

идентификационна карта. Като минимално изискване Възложителят е посочил, че 

участникът следва да има минимум 1 /един/ автомобил за областта, на която е 

разположен имота и минимум 1 /едно/ средство за мобилна комуникация за конкретния 

имот в обособената позиция за която участва, униформеното облекло /лятно и зимно/, 

помощните средства, отличителните знаци и идентификационната карта. 

10.4. Относно Обособена позиция 14: 

1.Участникът е представил декларация за наличие на офис в съответната област, на 

която е разположен имота в обособената позиция. Същата е поставена в Плик 1 за 

обособена позиция 14.  

На следващо място в декларацията за наличие на офис в съответната област, на 

която е разположен имота в обособената позиция, участникът е посочил, че разполага с 

офиси в градове София, Дупница и Банско. Посочени са адреси и телефони за връзка. В 
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„Техническа спецификация“-Раздел IV от документацията за участие, в обособена 

позиция 14 е посочен имот ОВИ 1875 казармен район, намиращ се в община Кресна, гр. 

Кресна, област Благоевград, имот ОВИ 1634 казармен район, намиращ се в община 

Кресна, с. Горна Брезница, област Благоевград и имот ОВИ 1745, намиращ се в община 

Кресна, с. Сливница, област Благоевград. 

Съгласно т.1.14 Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие, участникът представя декларация за наличие на офис в съответната 

област, на която е разположен имота в обособената позиция. Като минимално 

изискване Възложителят е посочил, че участникът следва да има офис, който да е 

разположен в гр. София и/или гр. Кюстендил, гр. Благоевград, в зависимост от 

обособената позиция, за която участва, като се посочва адрес и телефон за връзка. 

2. Участникът е представил декларация за техническо оборудване, което ще бъде 

използвано от „АСО София“ ООД за изпълнение на обществената поръчка по обособена 

позиция 14. В т.3.1 от същата е посочено, че за изпълнение на поръчката ще бъдат 

използвани 2 броя маркирани МПС от Схемата за разположение и зони на реакция на 

автопатрулите на АСО София“ ООД на територията на гр. София и Софийска област за 

автопатрули за реакция, за оказване помощ и съдействие. 

В „Техническа спецификация“-Раздел IV от документацията за участие, в 

обособена позиция 14 е посочен имот ОВИ 1875 казармен район, намиращ се в община 

Кресна, гр. Кресна, област Благоевград, имот ОВИ 1634 казармен район, намиращ се в 

община Кресна, с. Горна Брезница, област Благоевград и имот ОВИ 1745, намиращ се в 

община Кресна, с. Сливница, област Благоевград.  

Съгласно т.1.21 от Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие, участникът представя декларация за техническо оборудване, с което разполага и 

с което ще бъдат осигурени служителите /средства за мобилна комуникация, автомобили, 

униформено облекло /лятно и зимно/, помощни средства, отличителни знаци и 

идентификационна карта. Като минимално изискване Възложителят е посочил, че 

участникът следва да има минимум 1 /един/ автомобил за областта, на която е 

разположен имота и минимум 1 /едно/ средство за мобилна комуникация за конкретния 

имот в обособената позиция за която участва, униформеното облекло /лятно и зимно/, 

помощните средства, отличителните знаци и идентификационната карта. 

10.5. Относно Обообени позиции 1, 4, 6, 7, 9, 12, 13 и 14: 

1. Участникът е представил декларации за собствен денонощен национален 

оперативен център за мониторинг на системи за охрана и денонощни центрове за 

мониторинг на система за охрана с технически средства на територията на областите 

Кюстендил и Благоевград за всички обособени позиции, за които участва. В същите не е 

декларирано, че участникът ще осигури дежурен център, който да оказва съдействие на 

охраната в извънредни ситуации.  

Съгласно Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за участие в т. 

1.13. „Декларация за наличие на дежурен център, който Участникът ще осигури за 

съответната обособена/и позиция/и, за която участва“, като минимално изискване 

Възложителят е посочил, че участникът трябва да осигури дежурен център, който да 

оказва съдействие на охраната в извънредни ситуации. 

2.За обообени позиции 1, 4, 6, 7, 9, 12, 13 и 14 участникът е представил платежни 

нареждания за внесена гаранция за участие под формата на парична сума в лева. В тях е 

посочен номерът на обособената позиция, за която се внася, но не е посочено 

наименованието на процедурата. Съгласно т.1 от Раздел IV „Гаранции“ при внасяне на 
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гаранция с платежно нареждане изрично се посочва наименованието на процедурата и 

обособената позиция, за която се внася. 

 

11. Относно участника „Мултифорс А.С.“ ЕООД 

Участникът е подал оферта за участие за обособени позиции №№ 3,5,6,7,8,10,12 и 

14.Същата отговаря на изискванията на Възложителя съгласно т.16 и т.17 от т.II 

„Изисквания и указания за подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към 

участниците” от документацията за участие и изискванията на чл.57, ал.3 от ЗОП. 

11.1 Относно Обособена позиция 3: 

1. Участникът е представил декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327, 

ал. 1 от ЗОВСРБ (Приложение № 4 от документацията за участие). В т.2 от декларацията 

е посочено, че собственик на капитала на дружество „Мултифорс А.С.“ ЕООД е 

Магдалена Пеева. След извършена справка в Търговския регистър по партидата на 

дружеството бе установено, че едноличен собственик на капитала е „Мултифорс Глобъл 

Мениджмънт“ АД. Налице е несъответствие между информацията, посочена от 

участника в декларацията по чл. 327 , ал. 1 от ЗОВСРБ и информацията, съдържаща се в 

Търговския регистър по партидата на дружество „Мултифорс А.С.“. 

2. Участникът е представил декларация за наличие на дежурен център. В същата не 

е посочено, че участникът ще осигури дежурен център, който да оказва съдействие на 

охраната в извънредни ситуации. Съгласно т. 1.13 Раздел III „Съдържание на офертата“ 

от документацията за участие, като минимално изискване Възложителят е посочил, че 

участникът трябва да осигури дежурен център, който да оказва съдействие на охраната в 

извънредни ситуации.  

3. Участникът е представил декларация по чл.51, ал.1, т.8 от ЗОП. Участникът не е 

посочил броя охранители, поради което не е ясно, дали са спазени минималните 

изисквания на Възложителя да има назначени не по-малко от заложения брой 

охранители, съгласно техническа спецификация за обособените позиции, за които 

участва.  

Съгласно т.1.20 от Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие участникът представя декларация за средния годишен брой на работниците и 

служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три 

години. Като минимално изискване Възложителят е посочил, че участникът следва има 

назначени не по-малко от заложения брой охранители, съгласно техническа 

спецификация за обособената позиция/позиции, за която/които участва. 

4. Участникът е представил декларация за наличие на техническо оборудване. От 

представената декларация не е видно, дали са изпълнени минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в т.1.21 от Раздел III „Съдържание на офертата“, а именно да има 

минимум 1 /един/ автомобил за областта, на която е разположен имота и минимум 1 

/едно/ средство за мобилна комуникация за конкретния имот в обособената позиция за 

която участва, униформеното облекло /лятно и зимно/, помощните средства, 

отличителните знаци и идентификационната карта. 

11.2.Относно обособени позиции 12 и 14: 

 1.Участникът не е представил декларации за наличие на офис в съответната област, 

на която е разположен имота. Същият е посочил в списъците на документите и 

информацията, съдържащи се в офертата за обообени позиции 12 и 14, че декларацията 
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за наличие на офис в съответната област, на която е разположен имота в обособената 

позиция се съдържа в Плик 1 за обособена позиция 3. Съгласно „Техническа 

спецификация“-Раздел IV от документацията за участие, в обособена позиция 12 са 

посочени имоти, намиращи се в област Кюстендил, а в обособена позиция 14 са посочени 

имоти, намиращии се в област Благоевград. В тази връзка информацията за обособена 

позиция 12 и 14 е различна, предвид минималните изисквания на Възложителя съгласно 

т.1.14 от Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за участие.  

Съгласно т.17 от т.II „Изисквания и указания за подготовка на офертата” – Раздел 

V „Указания към участниците” от документацията за участие, когато документи и 

информация, съдържащи се в плик №1, са еднакви за две или повече обособени позиции, 

по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък 

пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, 

съдържащ се в пликовете на останалите позиции. 

 Съгласно т.1.14 от Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие участникът представя декларация за наличие на офис в съответната област, на 

която е разположен имота в обособената позиция. Като минимално изискване 

Възложителят е посочил, че участникът следва да има офис, разположен в гр. София 

и/или гр. Кюстендил, гр. Благоевград, в зависимост от обособената позиция, за която 

участва, като се посочва адрес и телефон за връзка. 

11.2.Относно обособени позиции 5,6,7,8,10,12 и 14: 

1.Участникът е посочил в списъците на документите и информацията, съдържащи 

се в офертата за обообени позиции 5, 6, 7, 8,10, 12и 14, че декларация за наличие на 

техническо оборудване се съдържа в Плик 1 за обособена позиция 3. Участникът не е 

представил декларацията за техническо оборудване, с което разполага и с което ще бъдат 

осигурени служителите /средства за мобилна комуникация, автомобили, униформено 

облекло /лятно и зимно/, помощни средства, отличителни знаци и идентификационна 

карта в Плик 1 за всяка обособена позиция, поради което не ясно, дали участникът 

разполага с минимум 1 /един/ автомобил за областта, на която е разположен имота и 

минимум 1 /едно/ средство за мобилна комуникация за конкретния имот в обособената 

позиция за която участва, униформеното облекло /лятно и зимно/, помощните средства, 

отличителните знаци и идентификационната карта.  

Съгласно т.1.21 от Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие участникът представя декларация за техническо оборудване, с което разполага и 

с което ще бъдат осигурени служителите /средства за мобилна комуникация, автомобили, 

униформено облекло /лятно и зимно/, помощни средства, отличителни знаци и 

идентификационна карта. Като минимално изискване Възложителят е посочил, че 

участникът следва има минимум 1 /един/ автомобил за областта, на която е разположен 

имота и минимум 1 /едно/ средство за мобилна комуникация за конкретния имот в 

обособената позиция за която участва, униформеното облекло /лятно и зимно/, 

помощните средства, отличителните знаци и идентификационната карта. 

11.3.Относно Обособени позиции 3,5,6,7,8,10,12 и 14: 

1.Участникът е представил гаранции за участие за всяка една обособена позиция, 

за която участва под формата на банкови гаранции. Към банковата гаранция, представена 

за съответната обособената позиция, за която участва, участникът не е представил 

декларация в свободен текст, че ще удължи срока за валидност на същата в случай, че е 

обжалвал решението на Възложителя за избор на изпълнител – до решаване на спора.  
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Съгласно т.1 от Раздел IV „Гаранции“ в случай, че гаранцията за участие е под 

формата на банкова гаранция, то участникът следва да представи декларация в свободен 

текст, че ще удължи срока за валидност на същата в случай, че е обжалвал решението на 

Възложителя за избор на изпълнител – до решаване на спора. 

 

12. Относно участника „Д.М. Секюрити Груп “ ЕООД : 

Участникът е подал оферта за участие за обособени позиции №№ 

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 и 14.Същата отговаря на изискванията на Възложителя 

съгласно т.16 и т.17 от т.II „Изисквания и указания за подготовка на офертата” – Раздел V 

„Указания към участниците” от документацията за участие и изискванията на чл.57, ал.3 

от ЗОП 

12.1.Относно Обособена позиция 1: 

1. Участникът е представил декларация за наличие на дежурен център, които ще 

осигури за съответната обособена/и позиция/и, за която участва.  

В декларацията е посочено, че „Д.М. Секюрити Груп” ООД има изградени дежурни 

оперативни центрове, които ще съдейства на охранителите в кризисни ситуации във 

всички области по местонахождение на имотите по обособените позиции, за които 

участва. 

Съгласно Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за участие в т. 

1.13 като минимално изискване Възложителят е посочил, че участникът трябва да 

осигури дежурен център, който да оказва съдействие на охраната в извънредни ситуации. 

12.2. Относно Обособени позиции 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 и 14: 

1. Участникът е представил декларации за техническо оборудване, с което разполага 

и с което ще бъдат осигурени служителите за всяка една обособена, за която участва. В 

същите е декларирано, че за изпълнение на услугата с предмет „Организиране и 

осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на обектите на 

Военномедицинска академия на територията на Република България по обособени 

позиции” участникът разполага с техническо оборудване в добро техническо състояние.  

Съгласно т.2 „Обект, предмет и описание на поръчката“ – Раздел III „Пълно 

описание на предмета на поръчката“ от документацията за участие предмет на поръчката 

е „Денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови имоти, в управление на 

Министерство на отбраната, намиращи се на територията на области София, Софийска, 

Кюстендил и Благоевград”, съгласно Техническата  спецификация за изпълнение на 

поръчката. 

 

12.3.Относно Обособени позиции 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 и 14: 

1. Участникът е представил декларации за техническо оборудване, с което разполага 

и с което ще бъдат осигурени служителите за всяка една обособена, за която участва. В 

същите е декларирано, че за изпълнение на услугата с предмет „Организиране и 

осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на обектите на 

Военномедицинска академия на територията на Република България по обособени 

позиции” участникът разполага с техническо оборудване в добро техническо състояние.  

Съгласно т.2 „Обект, предмет и описание на поръчката“ – Раздел III „Пълно 

описание на предмета на поръчката“ от документацията за участие предмет на поръчката 
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е „Денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови имоти, в управление на 

Министерство на отбраната, намиращи се на територията на области София, Софийска, 

Кюстендил и Благоевград”, съгласно Техническата  спецификация за изпълнение на 

поръчката. 

 

13. Относно участника  „Викинг-Николов“ ЕООД: 

Участникът е подал оферта за участие за обособени позиции №№ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14. Същата отговаря на изискванията на Възложителя 

съгласно т.16 и т.17 от т.II „Изисквания и указания за подготовка на офертата” – Раздел V 

„Указания към участниците” от документацията за участие и изискванията на чл.57, ал.3 

от ЗОП. 

13.1.Относно Обособени позиции 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 и 14: 

1. Участникът е представил декларация за средния годишен брой на служителите, 

съгласно чл.51, ал.1, т.8 от ЗОП за всяка една обособена позиция, за която участва. Във 

всяка една от представените декларации е посочен средно годишен брой 

служители/работници/ и ръководни служители, разпределени по длъжности за периода 

2012г.-2014 г., включително. 

В колонката за 2012 г. участникът е посочил в края „Общо за 2009 г.“ средно 

годишен брой служители 954. 

 

14.Относно участника „Бат Секюрити“ ЕООД: 

Участникът е подал оферта за участие за обособени позиции №№ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14. Същата отговаря на изискванията на Възложителя 

съгласно т.16 и т.17 от т.II „Изисквания и указания за подготовка на офертата” – Раздел V 

„Указания към участниците” от документацията за участие и изискванията на чл.57, ал.3 

от ЗОП. 

14.1 Относно Обособена позиция 1: 

1. Участникът е представил декларация за средния годишен брой на работниците и 

служителите и за броя на ръководните служители за последните три години. В същата е 

посочен среден годишен брой работници и служители, наети по трудови договори и 

ръководни служители за периода 2012-2014 година включително. Участникът не е 

посочил броя охранители, поради което не е ясно, дали са спазени минималните 

изисквания на Възложителя да има назначени не по-малко от заложения брой 

охранители, съгласно техническа спецификация за обособените позиции, за които 

участва.  

Съгласно т.1.20 от Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие като минимално изискване Възложителят е посочил, че участникът следва има 

назначени не по-малко от заложения брой охранители, съгласно техническа 

спецификация за обособената позиция/позиции, за която/които участва. 

14.2.Относно Обособени позиции 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14: 

За обообени позиции 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14 участникът е представил 

платежни нареждания за внесена гаранция за участие под формата на парична сума в 

лева. В тях е посочен номерът на обособената позиция, за която се внася, но не е 

посочено наименованието на процедурата. Съгласно т.1 от Раздел IV „Гаранции“ при 
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внасяне на гаранция с платежно нареждане изрично се посочва наименованието на 

процедурата и обособената позиция, за която се внася. 

 

15.Относо участника „Кремък“ ЕООД: 

Участникът е подал оферта за участие за обособени позиции №№ 10 и 11. Същата 

отговаря на изискванията на Възложителя съгласно т.16 и т.17 от т.II „Изисквания и 

указания за подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към участниците” от 

документацията за участие и изискванията на чл.57, ал.3 от ЗОП. 

15.1. Относно обособена позиция 10: 

1. Участникът е представил декларация за наличие на офис в съответната област, на 

която е разположен имота в обособената позиция. В същата е посочено, че дружество 

„Кремък“ ЕООД има офис в област Софийска, на територията, на която са разположени 

имотите в обособена позиция 10. Офисът е с адрес гр. Ихтиман, община Ихтиман, област 

Софийска. Посочен е и телефон за връзка.  

Съгласно т.1.14 г. Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие, като минимално изискване Възложителят е посочил, че участникът следва да 

има офис, който да е разположен в гр. София и/или гр. Кюстендил, гр. Благоевград, в 

зависимост от обособената позиция, за която участва, като се посочва адрес и телефон за 

връзка. 

2. Участникът е представил декларация за средния годишен брой на работниците и 

служителите и за броя на ръководните служители за последните три години. В същата е 

посочен средния годишен брой на работниците и служителите и на ръководните 

служители в дружеството „Кремък“ ЕООД за последните три години.Участникът не е 

посочил броя охранители, поради което не е ясно, дали са спазени минималните 

изисквания на Възложителя да има назначени не по-малко от заложения брой 

охранители, съгласно техническа спецификация за обособените позиции, за които 

участва.  

Съгласно т.1.20 Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за участие, 

като минимално изискване Възложителят е посочил, че участникът следва има назначени 

не по-малко от заложения брой охранители, съгласно техническа спецификация за 

обособената позиция/позиции, за която/които участва. 

15.2.Относно Обособена позиция 11: 

1. Участникът е представил декларация за наличие на офис в съответната област, на 

която е разположен имота в обособената позиция. В същата е посочено, че дружество 

„Кремък“ ЕООД има офис в област Софийска, на територията, на която са разположени 

имотите в обособена позиция 10. Офисът е с адрес гр. Ихтиман, община Ихтиман, област 

Софийска. Посочен е и телефон за връзка.  

Съгласно т.1.14 г. Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие, като минимално изискване Възложителят е посочил, че участникът следва да 

има офис, който да е разположен в гр. София и/или гр. Кюстендил, гр. Благоевград, в 

зависимост от обособената позиция, за която участва, като се посочва адрес и телефон за 

връзка. 

16.Относно участника „Ловец-01“ ЕООД участва за обособени позиции 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10. 

Участникът е подал оферта за участие за обособени позиции №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 
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10. Същата отговаря на изискванията на Възложителя съгласно т.16 и т.17 от т.II 

„Изисквания и указания за подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към 

участниците” от документацията за участие и изискванията на чл.57, ал.3 от ЗОП. 

16.1.Относно Обособена позиция 1 

1. Участникът е представил декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327 , 

ал. 1 от ЗОВСРБ (Приложение № 4 от документацията за участие). В т.1 от декларацията 

е посочено, че капитала на юридическото лице е в размер на 278 хиляди лева.  

След извършена справка в Търговския регистър по партидата на дружеството бе 

установено, че капитала е в размер на 5000 лв. Налице е несъответствие между 

информацията, посочена от участника в декларацията по чл. 327 , ал. 1 от ЗОВСРБ и 

информацията, съдържаща се в Търговския регистър по партидата на дружество „Ловец-

01“ ЕООД. 

2. Участникът участва за обособени позиции 1,2,3,4,5,7,8,9 и 10. Същият е 

представил декларация за наличие на офис в област София, в която е посочил, че 

разполага с офис, находящ се в гр. София, съответно посочен е адрес и телефон за връзка. 

В „Техническа спецификация“-Раздел IV от документацията за участие за всяка 

обособена позиция са посочени имотите, които се включват в нея, както и областите, в 

които се намират имотите. Съгласно Техническа спецификация-Раздел IV от 

документацията за участие имотите, включени в обособени позиции 1,2,3,4,5 и 6 се 

намират в област София, а имотите, включени в обособени позиции 7,8,9 и 10 се 

намират в област Софийска. Съгласно т.1.14 г. Раздел III „Съдържание на офертата“ от 

документацията за участие участникът представя декларация за наличие на офис в 

съответната област, на която е разположен имота в обособената позиция. 

3. Участникът е представил декларация за наличие на дежурен център, в която не е 

декларирано, че същият ще осигури дежурен център, който да оказва съдействие на 

охраната в извънредни ситуации.  

Съгласно Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за участие в т. 

1.13. „Декларация за наличие на дежурен център, който Участникът ще осигури за 

съответната обособена/и позиция/и, за която участва“, като минимално изискване 

Възложителят е посочил, че участникът трябва да осигури дежурен център, който да 

оказва съдействие на охраната в извънредни ситуации. 

4. Участникът е представил списък съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП на услугите, 

които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата. В колонка 

„Доказателство (удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или 

чрез посочване на интернет адреса на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за доставката)“ от таблицата, участникът е посочил интернет адреса на 

публичен регистър срещу всяка от посочените от него услуги, а именно „www.aop.bg”. 

Участникът не е посочил уникалния номер на поръчката, поради което комисията не 

може да извърши проверка, дали участникът е изпълнил минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в т.1.17 от Раздел III „Съдържание на офертата“ от 

документацията за участие. 

5. Участникът е представил декларация за средния годишен брой на охранителите за 

последните три години (2012, 2013 и 2014 г.). В същата е посочен сресногодишния брой 

на ръководните служители и охранители за последните три години. Не е посочен средния 

годишен брой на работниците и служителите за последните три години. 
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Съгласно т.1.20 от Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие участникът представя декларация за средния годишен брой на работниците и 

служителите и за броя на ръководните служители за последните три години. Като 

минимални изискване Възложителят е посочил да има назначени не по-малко от 

заложения брой охранители съгласно техническа спецификация за обособената 

позиция/позиции, за която/които участва. 

6. Участникът е представил декларация за техническото оборудване и обезпеченост 

на охранителите. В декларацията е посочено, че дружество „Ловец-01“ ЕООД разполага с 

необходимото техническо оборудване, с което ще бъдат осигурени служителите за 

изпълнение на поръчката, сред което са и мобилни телефони без обаче да е посочен броят 

им. 

От представената декларация не е ясно, дали са изпълнени минималните изисквания 

на Възложителя, посочени в т.1.21 от Раздел III „Съдържание на офертата“, а именно да 

има минимум 1 /един/ автомобил за областта, на която е разположен имота и минимум 1 

/едно/ средство за мобилна комуникация за конкретния имот в обособената позиция за 

която участва, униформеното облекло /лятно и зимно/, помощните средства, 

отличителните знаци и идентификационната карта. 

 

16.2.Относно Обособени позиции 2,3,4,5,6,7,8,9 и 10: 

1.Участникът е посочил в списъците на документите и информацията за обообени 

позиции 2,3,4,5,6,7,8,9 и 10, че декларация за техническо оборудване е поставена в Плик 

1 за обособена позиция 1. Участникът не е представил декларацията за техническо 

оборудване, с което разполага и с което ще бъдат осигурени служителите /средства за 

мобилна комуникация, автомобили, униформено облекло /лятно и зимно/, помощни 

средства, отличителни знаци и идентификационна карта в Плик1 за всяка обособена 

позиция, поради което не ясно, дали участникът разполага с минимум 1 /един/ автомобил 

за областта, на която е разположен имота и минимум 1 /едно/ средство за мобилна 

комуникация за конкретния имот в обособената позиция за която участва, униформеното 

облекло /лятно и зимно/, помощните средства, отличителните знаци и 

идентификационната карта.  

Съгласно т.1.21 от Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие участникът представя декларация за техническо оборудване, с което разполага и 

с което ще бъдат осигурени служителите /средства за мобилна комуникация, автомобили, 

униформено облекло /лятно и зимно/, помощни средства, отличителни знаци и 

идентификационна карта. Като минимално изискване Възложителят е посочил, че 

участникът следва има минимум 1 /един/ автомобил за областта, на която е разположен 

имота и минимум 1 /едно/ средство за мобилна комуникация за конкретния имот в 

обособената позиция за която участва, униформеното облекло /лятно и зимно/, 

помощните средства, отличителните знаци и идентификационната карта. 

 

17.Относно участника „Мега Секюрити Груп“ ЕООД: 

Участникът е подал оферта за участие за обособени позиции №№ 1,10и 13. Същата 

отговаря на изискванията на Възложителя съгласно т.16 и т.17 от т.II „Изисквания и 

указания за подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към участниците” от 

документацията за участие и изискванията на чл.57, ал.3 от ЗОП. 

17.1.Относно Обособена позиция 10: 
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1. Участникът е представил декларация за наличие на офис в област София, по 

обособена позиция 10. В „Техническа спецификация“-Раздел IV от документацията за 

участие за всяка обособена позиция са посочени имотите, които се включват в нея, както 

и областите, в които се намират имотите. Съгласно Техническа спецификация 

имотите, включени в обособена позиция 10 се намират в област Софийска. Съгласно 

т.1.14 г. Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за участие участникът 

представя декларация за наличие на офис в съответната област, на която е 

разположен имота в обособената позиция. 

17.2.Относно Обособени позиции 1, 10 и 13. 

1. Участникът е представил декларации за средния годишен брой на охранителите за 

броя на ръководните служители на кандидата или участника за последните три години 

(2012, 2013 и 2014 г.) за всяка обособена позиция, за която участва. От същите е видно 

средния годишен брой на охранителите и ръководните служители на участника за 

последните три години, но не ясно какъв е средния годишен брой на работниците и 

служителите за последните три години. 

Съгласно т.1.20 от Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие участникът представя декларация за средния годишен брой на работниците и 

служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три 

години. Като минимално изискване Възложителят е посочил, че участникът следва има 

назначени не по-малко от заложения брой охранители, съгласно техническа 

спецификация за обособената позиция/позиции, за която/които участва. 

2. Участникът е представил декларации за наличие на дежурен оперативен център 

(ДОЦ), за всяка от обособените позиции, за които участва. В същите е посочено, че 

„Мега Секюрити Груп“ ЕООД разполага с дежурен оперативен център, който да оказва 

съдействие на охраната при кризисни ситуации.  

Съгласно 1.13 от Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие, като минимално изискване Възложителят е посочил, че участникът трябва да 

осигури дежурен център, който да оказва съдействие на охраната в извънредни 

ситуации. 

 

18.Относно участника „Боду“ ООД участва за обособени позиции 1, 9 и 11. 

 Участникът е подал оферта за участие за обособени позиции №№ 1,9 и 11. Същата 

отговаря на изискванията на Възложителя съгласно т.16 и т.17 от т.II „Изисквания и 

указания за подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към участниците” от 

документацията за участие и изискванията на чл.57, ал.3 от ЗОП. 

 

 

18.1.Относно Обособена позиция 1: 

1. Участникът е представил декларация за изграден денонощен оперативен център 

за мониторинг на системи за охрана в гр. София и регионални оперативни диспечерски 

центрове на територията на цялата страна за осъществяване на единен контрол и реакция 

при възникване на инциденти, както и възможност за 24-часово отдалечено 

видеонаблюдение в охраняваните обекти и внедрена GPS система за контрол на 

автопатрулните екипи в реално време. От представената декларация не е ясно, дали са 

спазени минималните изисквания на Възложителя, посочени в т. 1.13 от Раздел III 
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„Съдържание на офертата“ от документацията за участие, а именно участникът да 

осигури дежурен център, който да оказва съдействие на охраната в извънредни 

ситуации. 

2. Участникът е представил декларация за средно годишен брой на служителите на 

трудов договор съгласно писмо от НСИ с изх.№ УП-1012/28.04.2015 г. за 2012, 2013 и 

2014 г. В декларацията е посочен и общ брой служители на трудов договор на 

територията на страната към 12.06.2015 г. Към същата е приложено удостоверение от 

НСИ и НАП. В приложените документи не бе открито писмо от НСИ с изх.№ УП-

1012/28.04.2015 г., а писмо от Национален статистически институт с изх.№ 26-00-048 от 

15.05.2014 г., в което е представена справка за средносписъчен брой на наетите лице от 

„Боду“ ООД през 2011 г., 2012 г. и 2013 г. 

От представените документи не става ясно какъв е средния годишен брой на 

работниците и служителите и ръководните служители за последните три години, както и 

дали участника има назначени не по-малко от заложения брой охранители съгласно 

техническа спецификация за обособените позиции, за които участва. 

Съгласно т.1.20 от Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие участникът представя декларация за средния годишен брой на работниците и 

служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три 

години. Като минимално изискване Възложителят е посочил, че участникът следва има 

назначени не по-малко от заложения брой охранители, съгласно техническа 

спецификация за обособената позиция/позиции, за която/които участва. 

18.2.Относно Обособени позиция 9 и 11 

1.Участникът е посочил в списъците на документите и информацията, съдържащи 

се в офертата за обообени позиции 9 и 11, че декларация за техническо оборудване, с 

което разполага и с което ще бъдат осигурени служителите /средства за мобилна 

комуникация, автомобили, униформено облекло /лятно и зимно/, помощни средства, 

отличителни знаци и идентификационна карта е поставена в Плик 1 за обособена 

позиция 1. Участникът не е представил декларацията за техническо оборудване, с което 

разполага и с което ще бъдат осигурени служителите /средства за мобилна комуникация, 

автомобили, униформено облекло /лятно и зимно/, помощни средства, отличителни знаци 

и идентификационна карта в Плик1 за всяка обособена позиция, поради което не ясно, 

дали участникът разполага с минимум 1 /един/ автомобил за областта, на която е 

разположен имота и минимум 1 /едно/ средство за мобилна комуникация за конкретния 

имот в обособената позиция за която участва, униформеното облекло /лятно и зимно/, 

помощните средства, отличителните знаци и идентификационната карта.  

Съгласно т.1.21 от Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие участникът представя декларация за техническо оборудване, с което разполага и 

с което ще бъдат осигурени служителите /средства за мобилна комуникация, автомобили, 

униформено облекло /лятно и зимно/, помощни средства, отличителни знаци и 

идентификационна карта. Като минимално изискване Възложителят е посочил, че 

участникът следва има минимум 1 /един/ автомобил за областта, на която е разположен 

имота и минимум 1 /едно/ средство за мобилна комуникация за конкретния имот в 

обособената позиция за която участва, униформеното облекло /лятно и зимно/, 

помощните средства, отличителните знаци и идентификационната карта. 

 

19. Относно участника „Герман Гард“ ЕООД участва за обособена позиция 4: 
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Участникът е подал оферта за участие за обособена позиция № 4. Същата отговаря 

на изискванията на Възложителя съгласно т.16 и т.17 от т.II „Изисквания и указания за 

подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към участниците” от документацията за 

участие. 

19.1.Относно Обособена позиция 4: 

1. В декларациите по чл. 47, ал.9 от ЗОП (Приложение №2 от документацията за 

участие), представена от законния представител на дружеството по актуалната му 

регистрация – г-жа Розита Бонева, не са посочени  публичните регистри, в които се 

съдържа информация относно обстоятелствата по чл. 47, ал. ал.1 и ал.5 и по ал.2, т.1,т.4 и 

т.5 от ЗОП или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства 

служебно на възложителя.  

Съгласно Раздел V „Указания към участниците“, т.1 от „Изискуеми от 

Възложителя документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 

ал.2, т.1, т.4 и т.5 и ал.5 от ЗОП“ при подаване на офертата участникът удостоверява 

липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.1 и ал.5 и по ал.2, т.1,т.4 и т.5 от ЗОП с една 

декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се 

включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените 

обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, 

в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези 

обстоятелства служебно на възложителя. 

2. Участникът е представил декларация за наличие на дежурен център, който ще 

осигури за съответната обособена/и позиция/и, за която участва. В същата не е посочено, 

че дежурният център ще оказва съдействие на охраната в извънредни ситуации. 

Съгласно т. 1.13 от Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие, като минимално изискване Възложителят е посочил, че участникът трябва да 

осигури дежурен център, който да оказва съдействие на охраната в извънредни 

ситуации. 

3. Участникът е представил списък съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП на услугите, 

които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата.  

В колонка „Период на изпълнение“, „№ по ред“ 1 от таблицата, участникът е 

посочил дата 01.09.2014 г. – 01.02.2015 г. за услуга с предмет невъоръжена денонощна 

физическа охрана, получател на която е „АЛУПЛАС КОМФОРТ“ ЕООД. Като 

доказателство за извършената услуга участникът е представил становище за охранителна 

дейност на обект-блок 4, Българска Академия на науките гр. София от „АЛУПЛАС 

КОМФОРТ“ ООД. В становището на „АЛУПЛАС КОМФОРТ“ ООД е посочено, че от 

05.09.2014 г. до 31.01.2015 г., „Герман Гард“ ЕООД-гр. София, на основание сключения 

договор с „АЛУПЛАС КОМФОРТ“ ООД осъществява денонощна физическа охрана и 

пропускателен режим на обект-блок 4, Българска Академия на науките гр. София. 

Налице е несъответствие между информацията, посочена в списъка на услугите и 

информацията, съдържаща се в доказателството за извършената услуга по отношение на 

периода на изпълнение. 

4. Участникът е представил лиценз за извършване на частна охранителна дейност, 

издаден по реда на ЗЧОД, който разрешава на „Герман Гард“ ЕООД да извършва 

охранителна дейност на територията на на област София-град. Същият е представен в 

незаверено копие. Съгласно т.1.9 от Раздел III „Съдържание на офертата“ от 
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документацията за участие документът се представя в заверено от участника копие. 

5. Представена е декларация на участника за средния годишен брой на работниците 

и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три 

години. В същата е декларирано, че участникът „Герман Гард“ ЕООД разполага с общо 

15 броя охранители и ръководни служители , назначени по трудови договори, преминали 

успешно първоначален курс за обучение на охранителите по смисъла на ЗЧОД. 

В представената декларация не се съдържа информация за средния годишен брой на 

работниците и служители. Също така не става ясно какъв е средния годишен брой на 

ръководните служители, тъй като участникът е декларирал общ 15 броя охранители и 

ръководни служители и дали са спазени минималните изисквания на Възложителя да има 

назначени не по-малко от заложения брой охранители, съгласно техническа 

спецификация за обособената позиция, за която участва. 

Съгласно т.1.20 от Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие участникът представя декларация за средния годишен брой на работниците и 

служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три 

години. Като минимално изискване Възложителят е посочил, че участникът следва има 

назначени не по-малко от заложения брой охранители, съгласно техническа 

спецификация за обособената позиция/позиции, за която/които участва. 

6. Представена е декларация за техническо оборудване, с което разполага и с което 

ще бъдат осигурени служителите /средства за мобилна комуникация, автомобили, 

униформено облекло /лятно и зимно/, помощни средства, отличителни знаци и 

идентификационна карта. В същата е посочено, че „Герман Гард“ ЕООД разполага с 

необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката. От изброеното 

техническо оборудване не е видно, дали участника има минимум минимум 1 /едно/ 

средство за мобилна комуникация за конкретния имот в обособената позиция за която 

участва. 

Съгласно т.1.21 от Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие, като минимално изискване Възложителят е посочил, че участникът следва да 

има минимум 1 /един/ автомобил за областта, на която е разположен имота и минимум 1 

/едно/ средство за мобилна комуникация за конкретния имот в обособената позиция за 

която участва, униформеното облекло /лятно и зимно/, помощните средства, 

отличителните знаци и идентификационната карта. 

 

20.Относно участника „Аркус-Сигурност Елин Пелин“ ООД: 

Участникът е подал оферта за участие за обособена позиция № 11. Същата отговаря 

на изискванията на Възложителя съгласно т.16 и т.17 от т.II „Изисквания и указания за 

подготовка на офертата” – Раздел V „Указания към участниците” от документацията за 

участие. 

 

20.1.Относно Обособена позиция 11 

1. Не е представен списък на документите и информацията, съдържащи се в 

офертата, подписан от участника. Съгласно т.1.1 от Раздел III „Съдържание на офертата“ 

от документацията за участие участникът поставя в Плик 1 списък на документите и 

информацията, съдържащи се в офертата, подписан от него. 

2. В т.2.4 „Представляващ/и Участника по закон/търговска регистрация (трите 
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имена и длъжност)“ от Представяне на участника (Приложение № 1 от документацията за 

участие), е посочено, че представляващ участника е г-н Станислав Бориславов Георгиев. 

Същият е подписал документа с дата 25.06.2015 г. След извършена справка в Търговския 

регистър по партидата на дружеството бе установено, че управител на „Аркус-Сигурност 

Елин Пелин“ ООД в периода от 19.06.2015 г. до 10.07.2015 г. е г-н Спасимир Асенов 

Пиперков, а към настоящия момент управител е г-н Николай Владимиров Спасов. В тази 

връзка представеният документ е подписан от лице без представителна власт. 

3. Участникът е представил декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП (Приложение №2 от 

документацията за участие), подписана от г-н Станислав Бориславов Георгиев в 

качеството си на управител. Същият е подписал документа с дата 25.06.2015 г. След 

извършена справка в Търговския регистър по партидата на дружеството бе установено, 

че управител на „Аркус-Сигурност Елин Пелин“ ООД в периода от 19.06.2015 г. до 

10.07.2015 г. е г-н Спасимир Асенов Пиперков, а към настоящия момент управител е г-н 

Николай Владимиров Спасов. В тази връзка представеният документ е подписан от лице 

без представителна власт.  

В декларацията по чл. 47, ал.9 от ЗОП (Приложение №2 от документацията за 

участие) не са посочени публичните регистри, в които се съдържа информация относно 

обстоятелствата по чл. 47, ал. ал.1 и ал.5 и по ал.2, т.1,т.4 и т.5 от ЗОП или компетентния 

орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е 

длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 

Съгласно Раздел V „Указания към участниците“, т.1 от „Изискуеми от Възложителя 

документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.1, т.4 и т.5 

и ал.5 от ЗОП“ при подаване на офертата участникът удостоверява липсата на 

обстоятелствата по чл.47 ал.1 и ал.5 и по ал.2, т.1,т.4 и т.5 от ЗОП с една декларация, 

подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и 

информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените 

обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, 

в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези 

обстоятелства служебно на възложителя. 

4. Участникът е представил декларация по чл.3 т.8 и ал.4 от Закона за 

икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните собственици 

(Приложение № 3 от документацията за участие), подписана от г-н Станислав 

Бориславов Георгиев в качеството си на управител. Същият е подписал документа с дата 

25.06.2015 г. След извършена справка в Търговския регистър по партидата на 

дружеството бе установено, че управител на „Аркус-Сигурност Елин Пелин“ ООД в 

периода от 19.06.2015 г. до 10.07.2015 г. е г-н Спасимир Асенов Пиперков, а към 

настоящия момент управител е г-н Николай Владимиров Спасов. В тази връзка 

представеният документ е подписан от лице без представителна власт. 

В декларация по чл.3 т.8 и ал.4 от „ЗИФОДРЮПДРС“ не е зачератно ненужното 

обстоятелство в т.1 и т.2, поради което не става ясно, дали участникът е регистрирано, 

респективно не е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен по 

смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното 

подоходно облагане, дали е свъразно, респективно не е свързано лице по смисъла на § 1 

от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с дружества, регистрирани в 

юрисдикция  с преференциален данъчен режим. 

5. Участникът е представил декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327, 

ал. 1 от ЗОВСРБ (Приложение № 4 от документацията за участие), подписана от г-н 
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Станислав Бориславов Георгиев в качеството си на управител. Същият е подписал 

документа с дата 25.06.2015 г. След извършена справка в Търговския регистър по 

партидата на дружеството бе установено, че управител на „Аркус-Сигурност Елин 

Пелин“ ООД в периода от 19.06.2015 г. до 10.07.2015 г. е г-н Спасимир Асенов 

Пиперков, а към настоящия момент управител е г-н Николай Владимиров Спасов. В тази 

връзка представеният документ е подписан от лице без представителна власт. 

В т.2 от декларацията по чл. 327 , ал. 1 от ЗОВСРБ е посочено, че собственик на 

капитала на дружество „Аркус-Сигурност Елин Пелин“ ООД е г-жа Ани Николаева 

Иванова. След извършена справка в Търговския регистър по партидата на дружеството бе 

установено, че собственици на капитала са Йордан Ангелов Иванов и Ани Николаева 

Иванова. Налице е несъответствие между информацията, посочена от участника в 

декларацията по чл. 327 , ал. 1 от ЗОВСРБ и информацията, съдържаща се в Търговския 

регистър по партидата на дружество „Аркус-Сигурност Елин Пелин“ ООД. 

6. Участникът е представил декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, 

ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ (Приложение № 5 от документацията за участие), подписана от г-н 

Станислав Бориславов Георгиев в качеството си на управител. Същият е подписал 

документа с дата 25.06.2015 г. След извършена справка в Търговския регистър по 

партидата на дружеството бе установено, че управител на „Аркус-Сигурност Елин 

Пелин“ ООД в периода от 19.06.2015 г. до 10.07.2015 г. е г-н Спасимир Асенов 

Пиперков, а към настоящия момент управител е г-н Николай Владимиров Спасов. В тази 

връзка представеният документ е подписан от лице без представителна власт. 

7. Участникът е представил списък съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП на услугите, 

които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – 

(Приложение № 6 от документацията за участие), подписан от г-н Станислав Бориславов 

Георгиев в качеството си на управител. Същият е подписал документа с дата 25.06.2015 

г. След извършена справка в Търговския регистър по партидата на дружеството бе 

установено, че управител на „Аркус-Сигурност Елин Пелин“ ООД в периода от 

19.06.2015 г. до 10.07.2015 г. е г-н Спасимир Асенов Пиперков, а към настоящия момент 

управител е г-н Николай Владимиров Спасов. В тази връзка представеният документ е 

подписан от лице без представителна власт. 

На следващо място, в колонка „Период на изпълнение“ от таблицата в списъка на 

услугите , участникът е посочил „1 година“ срещу всяка конкретна услуга. От така 

представената информация не е ясно, дали посочените услуги са изпълнени през 

последните три години считано от датата на подаване на офертата.  

Съгласно т.1.17. от Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие участникът представя списък съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП на услугите, които 

са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. 

Като доказателство за извършените услуги участникът е представил незаверено 

копие на референция с изх.№12-00-10/26.05.2015 г. от Югозападно държавно 

предприятие ТП „Държавно горско стопанство Елин Пелин“ и незаверено копие на 

удостоверение с регистрационен индекс и дата ДГ-3507/2/10.06.15 г. от община Елин 

Пелин. Съгласно т. ІІ. „Изисквания и указания за подготовка на офертата“ т.11 от Раздел 

V „Указания към участниците“ от документацията за участие офертата и всички 
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документи и предложения, приложени към нея трябва да бъдат подписани от законния 

представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно 

упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа 

на упълномощилото го лице, което се представя към офертата в Плик 1 „Документи за 

подбор”. 

8. Участникът е представил декларация за липса на свързаност с друг участник в 

съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 

от ЗОП (Приложение № 7 от документацията за участие), подписана от г-н Станислав 

Бориславов Георгиев в качеството си на управител. Същият е подписал документа с дата 

25.06.2015 г. След извършена справка в Търговския регистър по партидата на 

дружеството бе установено, че управител на „Аркус-Сигурност Елин Пелин“ ООД в 

периода от 19.06.2015 г. до 10.07.2015 г. е г-н Спасимир Асенов Пиперков, а към 

настоящия момент управител е г-н Николай Владимиров Спасов. В тази връзка 

представеният документ е подписан от лице без представителна власт. 

9. Участникът е представил декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (Приложение № 8 

от документацията за участие) подписана от г-н Станислав Бориславов Георгиев в 

качеството си на управител. Същият е подписал документа с дата 25.06.2015 г. След 

извършена справка в Търговския регистър по партидата на дружеството бе установено, 

че управител на „Аркус-Сигурност Елин Пелин“ ООД в периода от 19.06.2015 г. до 

10.07.2015 г. е г-н Спасимир Асенов Пиперков, а към настоящия момент управител е г-н 

Николай Владимиров Спасов. В тази връзка представеният документ е подписан от лице 

без представителна власт. 

10. Участникът е представил декларация, че са спазени изискванията за закрила на 

заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд 

(Приложение № 10 от документацията за участие), подписана от г-н Станислав 

Бориславов Георгиев в качеството си на управител. Същият е подписал документа с дата 

25.06.2015 г. След извършена справка в Търговския регистър по партидата на 

дружеството бе установено, че управител на „Аркус-Сигурност Елин Пелин“ ООД в 

периода от 19.06.2015 г. до 10.07.2015 г. е г-н Спасимир Асенов Пиперков, а към 

настоящия момент управител е г-н Николай Владимиров Спасов. В тази връзка 

представеният документ е подписан от лице без представителна власт. 

11. Участникът е представил декларация за приемане условията в проекта на 

договора (Приложение № 11 от документацията за участие), подписана от г-н Станислав 

Бориславов Георгиев в качеството си на управител. Същият е подписал документа с дата 

25.06.2015 г. След извършена справка в Търговския регистър по партидата на 

дружеството бе установено, че управител на „Аркус-Сигурност Елин Пелин“ ООД в 

периода от 19.06.2015 г. до 10.07.2015 г. е г-н Спасимир Асенов Пиперков, а към 

настоящия момент управител е г-н Николай Владимиров Спасов. В тази връзка 

представеният документ е подписан от лице без представителна власт. 

12. Участникът е представил подписана и подпечатана декларация за наличие на 

дежурен център. В самата декларация не е посочено лицето, което е положило подписа и 

печата. Не е ясно, дали декларацията е подписана от законният представител на 

участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено лице.  

Съгласно т. ІІ. „Изисквания и указания за подготовка на офертата“ т.11 от Раздел V 

„Указания към участниците“ от документацията за участие офертата и всички документи 

и предложения, приложени към нея трябва да бъдат подписани от законния представител 

на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и 
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лице или лица с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на 

упълномощилото го лице, което се представя към офертата в Плик 1 „Документи за 

подбор”. 

13. Участникът не е представил декларация за наличие на офис в съответната 

област, на която е разположен имота в обособената позиция. Съгласно т.1.14 от Раздел III 

„Съдържание на офертата“ от документацията за участие участникът представя 

декларация за наличие на офис в съответната област, на която е разположен имота в 

обособената позиция. Като минимално изискване Възложителят е посочил, че участникът 

следва да има офис, разположен в гр. София и/или гр. Кюстендил, гр. Благоевград, в 

зависимост от обособената позиция, за която участва, като се посочва адрес и телефон за 

връзка. 

14. Участникът не е представил валиден сертификат за внедрена система за 

управление на качеството, в обхвата на обществената поръчка, съгласно международен 

стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, както и сертификат за внедрена система за 

здравословни и безопасни условия за труд OHSAS 18001:2007 или еквивалент.  

Съгласно т.1.18 и т.1.19 от Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията 

за участие участникът представя валиден сертификат за внедрена система за управление 

на качеството, в обхвата на обществената поръчка, съгласно международен стандарт ISO 

9001:2008 или еквивалент, респективно сертификат за внедрена система за здравословни 

и безопасни условия за труд OHSAS 18001:2007 или еквивалент. Като минимално 

изискване Възложителят е посочил в т.1.18 и т.1.19, че участникът трябва да има 

внедрена система за управление на качеството, респективно да има внедрена система за 

здравословни и безопасни условия за труд. 

Съгласно разпоредбата на чл.53, ал.4 от ЗОП Възложителят приема еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други 

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на 

околната среда. 

15. Участникът не е представил декларация за средния годишен брой на 

работниците и служителите и за броя на ръководните служители за последните три 

години. Не ясно, дали участникът има назначени не по-малко от заложения брой 

охранители, съгласно техническа спецификация за обособената позиция, за която 

участва. Съгласно т.1.20 от Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие участникът представя декларация за средния годишен брой на работниците и 

служителите и за броя на ръководните служители за последните три години. Като 

минимално изискване Възложителят е посочил, че участникът следва има назначени не 

по-малко от заложения брой охранители, съгласно техническа спецификация за 

обособената позиция/позиции, за която/които участва. 

16. Участникът не е представил декларация за техническо оборудване, с което 

разполага и с което ще бъдат осигурени служителите /средства за мобилна комуникация, 

автомобили, униформено облекло /лятно и зимно/, помощни средства, отличителни знаци 

и идентификационна карта. Не е ясно, дали участникът разполага с минимум 1 /един/ 

автомобил за областта, на която е разположен имота и минимум 1 /едно/ средство за 

мобилна комуникация за конкретния имот в обособената позиция за която участва, 

униформеното облекло /лятно и зимно/, помощните средства, отличителните знаци и 

идентификационната карта.  

Съгласно т.1.21 от Раздел III „Съдържание на офертата“ от документацията за 

участие участникът представя декларация за техническо оборудване, с което разполага и 
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с което ще бъдат осигурени служителите /средства за мобилна комуникация, автомобили, 

униформено облекло /лятно и зимно/, помощни средства, отличителни знаци и 

идентификационна карта. Като минимално изискване Възложителят е посочил, че 

участникът следва има минимум 1 /един/ автомобил за областта, на която е разположен 

имота и минимум 1 /едно/ средство за мобилна комуникация за конкретния имот в 

обособената позиция за която участва, униформеното облекло /лятно и зимно/, 

помощните средства, отличителните знаци и идентификационната карта. 

 

III. За отстраняване на установената липса на документи и/или констатираните 

несъответствия с критериите за подбор, и/или други нередовности, включително 

фактически грешки, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участниците могат да представят на 

комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на 

настоящия протокол.  
Участниците могат в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 

обявлението, да заменят представените документи или да представят нови, с които 

смятат, че ще удовлетворят поставените от възложителя критерии за подбор.  

Липсващите/несъответстващи документи, посочени в настоящия протокол, могат 

да се представят на комисията на адрес: гр. София,ул.”Дякон Игнатий” № 3, на 

вниманието на председателя на комисия, назначена със Заповед № ЗОП-62/08.07.2015 г. 

на главния директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” и заместник-

главния директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”.  

На основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, комисията няма да разглежда документите в 

Плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.  

Настоящият протокол се състави на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП на дата 

10.08.2015 г.  

 

 

Председател: 

 

/П/                                                        Нина Петрова Иванова – началник отдел в 

главна дирекция “Инфраструктура на отбраната” /ГД „ИнфрО”/ 

и членове: 

/П/                                                            Цветомир Ангелов Ангелов – младши експерт 

в дирекция „Правно-нормативна дейност” 

/П/                                                              инж.Васил Иванов Живков – главен експерт в 

ГД „ИнфрО” 

/П/                                                            инж. Христо Тошков Тошев – главен експерт в 

ГД „ИнфрО”  

/П/                                                        инж. Драган Златков Дорянов – началник отдел в 

ГД „ИнфрО” 

 

Подписите са заличени съгласно чл. 4 от ЗЗЛД. 


