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О Б Щ И Н А    А Й Т О С 
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

 
 

УТВЪРДИЛ: ……/П/…… 

ВАСИЛ ЕДРЕВ 

Кмет на община Айтос 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Днес 26.02.2018г. в 9:00 часа в малката заседателна зала на общинска администрация и в 

изпълнение на Заповед № РД-08-135/ 26.02.2018г. на Кмета на община Айтос, комисия в състав: 

Председател: Мариана Димова - заместник-кмет на  община Айтос 

              Членове: Красимира Георгиева - юрист 

                                   Иван Вълков - външен експерт  

 

Проведе процедура по отваряне, разглеждане и оценка на подадените оферти в  

обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на физическа охрана и охрана със СОТ на 

обекти и имущество, собственост на Община Айтос и второстепенните й разпоредители с 

бюджетни средства”, провеждана чрез публично състезание. 

При отварянето на офертите присъстваха упълномощени представители на двамата 

участници подали оферти, които удостовериха присъствието си като се подписаха в списък на 

присъстващите, приложение № 1, неразделна част от протокола. Членовете на комисията 

подписаха декларации по чл.103 от ЗОП, приложение № 2 от протокола. Председателят на 

комисията обяви състава на комисията, вида и предмета на обществената поръчка и се 

пристъпи към отваряна на постъпилите оферти. Отварянето на офертите се извърши по реда на 

постъпването им в деловодството на община Айтос. 

В срока посочен в обявлението за публичното състезание оферти са подадени от:  

1. „Аркус-Сигурност” ООД гр.Бургас, БУЛСТАТ 202262291, седалище и адрес на 

управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, ул. ”Янко Комитов” № 30, ет.6, представлявано от 

Иван Владимиров - управител,  вх. № 92-ф-177/ 23.02.2018г. постъпила в 14:05 ч. 

2. „АБ Солюшън Секюрити” ООД гр. Бургас, седалище и адрес на управление: гр. 

Бургас, ул.”Одрин” № 50, ет.2, Бизнес център „Аполо”,  вх. № 92-ф- 178/ 23.02.2018г., подадена 

в 14:51 ч. 

Отварянето на офертите се извърши по реда на постъпването им. 

I. Офертата на „Аркус-Сигурност” ООД гр. Бургас, вх. № 92-ф-177 от 23.02.2018г., 

постъпила в 14:05 ч.Офертата е  подадена в запечатан непрозрачен плик, съгласно изискванията 

на възложителя. Към офертата са приложени следните документи: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

2. ЕЕДОП – попълнен съгласно указанията на възложителя; 

3. Списък с имената на служителите - охранители на трудов договор; 

4. 20 броя трудови договори; 

5. Договор за наем на недвижим имот; 

6. Оферта по образец; 
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7. Декларация за срока на валидност на офертата; 

8. Декларация за приемане клаузите на проекто-договора; 

9. Административни сведения; 

10. Техническо предложение по образец, ведно с планове на охрана на обектите, предмет 

на поръчката; 

11. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, запечатан, непрозрачен. 

Членовете на комисията и представителят на участника-  „АБ Селюшън Секюрити” ООД 

подписаха техническото предложение и ценово предложение на този участник. 

 

II. Оферта на „АБ Селюшън Секюрити” ООД гр. Бургас, вх. № 92-ф-9178/ 23.02.2018г. 

постъпила в 14:51 ч.Офертата е  подадена в запечатан непрозрачен плик, съгласно изискванията 

на възложителя. Към офертата са приложени следните документи: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

2. Пълномощно; 

3. ЕЕДОП, попълнен съобразно указанията на възложителя; 

4. Техническо предложение по образец, ведно с планове за охрана на обектите, предмет 

на поръчката; 

5. Обяснителна записка; 

6. Декларация за срока на валидност на офертата; 

7. Декларация за приемане клаузите на проекто- договора; 

8. Административни сведения; 

9. Оферта по образец; 

10. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност;. 

11. Сертификат ISO 9001:2015 и Сертификат OHSAS18001:2007; 

12. Рамков договор за покупко-продажба; 

13. Договор за охрана на обект с община Бургас; 

14. Договор за наем на обект; 

15.15 броя трудови договори и удостоверения за преминало обучение за охранител ведно 

със списък на персонала за изпълнение на поръчката. 

16. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, непрозрачен и запечатан. 

Членовете на комисията и представителят на участника - „Аркус-Сигурност Бургас” 

ООД подписаха техническото предложение и ценово предложение на този участник. 

 

 С това приключи откритата част от заседанието на комисията по разглеждане, оценка на 

представените оферти от  участниците в посочената обществена поръчка. Председателят на 

комисията обяви, че констатациите на комисията относно представените документи ще бъде 

представена в протокол, който ще бъде публикуван в профила на купувача и при констатиране 

на неточности, липси или непълноти ще бъде изпратен на участниците . 

 

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

представените документи и съответствието им с минималните изисквания за годност и 

допустимост, посочени в обявлението и документацията на публичното състезание. 

 

Офертата на „Аркус –Сигурност Бургас” ООД гр. Бургас - представил е всички 

изискуеми документи посочени в документацията. По отношение на съответствието с 

посочените минимални изисквания за годност и допустимост, комисията констатира следното: 

Участникът е декларирал, че притежава лиценз за извършване на частна охранителна 

дейност; декларирал е също един изпълнен  договор през последните три  години;  представил е 

20 трудови договора на служители и е посочил, че същите са преминали обучение за 
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охранители, като също така е посочил и номерата на притежаваните удостоверения; декларирал 

е, че разполага с диспечерски център на територията на гр.Бургас.; декларирал е, че разполага с 

5 броя автомобили за автопатрули; посочил е, че разполага с изискуемите сертификати за 

качество в сферата на охранителните услуги - Сертификат ISO 9001:2008 и Сертификат OHSAS. 

Комисията прави извод, че участникът е представил всички изискуеми документи и 

отговаря на минимално изискуемите условия за допустимост посочени в обявлението и 

документацията  и се допуска до оценка на представеното техническо предложение. 

 

Офертата на „АБ Солюшън Секюрити” ООД гр. Бургас - представил е всички изискуеми 

документи посочени в документацията. По отношение на съответствието с посочените 

минимални изисквания за годност и допустимост, комисията констатира следното: 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП и е представил към документацията лиценз за 

извършване на частна охранителна дейност;  декларирал е и е представил един изпълнен 

договор през последните три години; представил е 15 броя трудови договори и  удостоверения 

на лица преминали курс за охранители, като е посочил и номерата на сертификатите; 

декларирал е в ЕЕДОП, че разполага е 5 автомобила оборудвани за автопатрули; Декларирал е, 

че разполага с диспечерски център както и е представил двата изискуеми сертификата за 

качество в сферата на охранителните услуги - Сертификат ISO 9001:2008 и Сертификат OHSAS 

18001:2007. 

Комисията прави извод, че участникът е представил всички изискуеми документи и  

отговаря на минимално изискуемите условия за допустимост посочени в обявлението и 

документацията и се допуска до оценка на представеното техническо предложение. 

 

Критерий за оценка и избор на изпълнител в настоящото публично състезание е 

икономически най-изгодна оферта при оптимално съотношение качество – цена. 

Комисията пристъпи първо към разглеждане и оценка на представените технически 

предложения на участниците. Оценяват се по показател качество. 

Техническото предложение на „Аркус-Сигурност Бургас” ООД. 

Представеното техническо предложение е по образеца на възложителя. Съдържанието 

съответства на изискванията посочени в техническата спецификация. Към него са представени 

планове за организация на работа и начина на изпълнение на дейностите и процедурите за 

изпълнение на поръчката за всеки отделен обект, който ще се охранява с физическа охрана и 

охрана със СОТ. 

Представеното описание на дейностите и процедурите за изпълнение на поръчката, са 

подробно описани. Участникът е описал всички дейности, които ще бъдат извършени, като са 

описани конкретни и взаимосвързани задачи, посочени са конкретни охранителни процедури, 

начина на изпълнението им, също така са посочени и всички рискови области свързани с 

охраната на обектите, предмет на поръчката. 

По отношение организацията на работа за изпълнение на поръчката, участникът е описал 

конкретните задължения на служителите, конкретните срокове, представена е организационна 

структура в екипа за изпълнение. 

Участникът е дал подробно описание на начина на осъществяване на охраната; описание 

на вида и броя охранители, на екипировката, на мерките за контрол на охранителите при 

изпълнение на дейността; извършваните от тях контролни дейности; дейности извършвани  от 

контролните органи при проверка; Планът за организация за изпълнение на охраната на 

обектите е подробен. Включени са планове за действия при кризисни ситуации - незаконно 

проникване на лица в обектите; констатирани взломни кражби; наводнения, пожари и природни 

бедствия, земетресения и снежни бури, както и производствени аварии и терористични 

действия. Подробно са описани действията, които ще се извършват от дежурния диспечерски 
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център, както и действия на автопатрулите, задълженията на ръководителя на охранителната 

дейност и взаимодействията с МВР. 

По отношение на обектите,  които ще са охраняват със СОТ - представен е план за 

организация за всички обекти, охранявани със СОТ. Описани са начина на осъществяване на 

охраната посредством СОТ, връзката с оперативния дежурен център, охраната с обход и 

наблюдения, начина на действие при осигуряване на охраната.Описани  са мерките за контрол, 

включително задълженията на дежурния диспечерски център, действия при кризисни ситуации.  

Посочени са начините на действие с паник-бутон; системата за инструктаж; контрол и помощ 

на охранителите; начините за усилване на охраната; групите за реагиране и МПС. 

 

Показател качество /Кт/ е с максимален брой точки 40 и тежест на критерия 40%. 

Оценката по този показател се състои от оценки по два подпоказателя: 

Подпоказател КТ1 – описание на дейностите и процедурите за изпълнение на поръчката.  

Подпоказател КТ2 – организацията на работа за изпълнение на поръчката. 

По подпоказател КТ1 - участникът получава 50т., тъй като прилагайки критериите за 

оценка по този подпоказател същият отговаря и покрива изискванията за получаване на 50т. 

Мотивите са изложени по-горе в протокола.  

По подпоказател КТ2  - участникът получава 50т. Съгласно критериите за оценка по този 

показател, участникът покрива изискванията за получаване на 50 т. 

Освен посочените по-горе мотиви защо получава максимален брой точки, следва да се 

има предвид и следното: 

 Представени са подробни описания на оборудването на автопатрулите и на личната 

екипировка на охранителите. Посочени са помощните и предпазни комуникационни средства. 

Описани са начините на идентификация, отличителни знаци и др. В плановете са посочени още 

времето за реакция при възникване на ситуация, направена е оценка на риска и са посочени 

уязвимите места на охраняваните обекти. Към плановете участникът е посочил още и правила 

за системата за организиране и осъществяване на ръководството, оперативния контрол, 

управлението и съдействието на охранителите при изпълнение на служебните им задължения, 

както и План инструкция относно организацията и действията на охранителите и 

автопатрулните екипи при възникване на кризисна ситуация, предизвикани от природни 

бедствия, производствени аварии, заплаха за извършване или извършване на терористичен акт и 

други извънредни обстоятелства, на начините за връзка и усилване на охраната. Представена е 

също така и инструкция за времето на реакция и действия на охранителите, взаимодействието с 

оторизираните длъжностни лица на възложителя на органите на МВР и съответните държавни 

органи. 

 

Съгласно методиката за оценка по показател Качество /Кт/ участникът „Аркус-

Сигурност Бургас” ООД получава –  40т., при прилагане на формулата /50+50/х40%  

 

Техническото предложение на „АБ Солюшън Секюрити” ООД. 

Представеното техническо предложение е по образеца на възложителя. Съдържанието 

съответства на изискванията посочени в техническата  спецификация. Към него са представени 

планове за организация на работа и начина на изпълнение на дейностите за изпълнение на 

поръчката за всеки отделен обект, който ще се охранява с физическа охрана и охрана със СОТ. 

 Участникът е описал всички дейности, които ще бъдат извършени, като са описани 

конкретни и взаимосвързани задачи, посочени са конкретни охранителни процедури, начина на 

изпълнението им, също така  са посочени и  рискови области свързани с охраната на обектите, 

предмет на поръчката. 
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По отношение организацията на работа за изпълнение на поръчката, участникът е описал 

конкретните задължения на служителите, представена е организационна структура в екипа за 

изпълнение. 

Участникът е дал описание на начина на осъществяване на охраната; описание на вида и 

броя охранители, на екипировката, на мерките за контрол на охранителите при изпълнение на 

дейността; извършваните от тях контролни дейности; дейности извършвани от контролните 

органи при проверка;  Посочените описания  са подробни, така както са представени при другия 

участник. В планът за организация за изпълнение на охраната на обектите са включени 

описание на действия при кризисни ситуации - незаконно проникване на лица в обектите; 

констатирани взломни кражби; наводнения, пожари и природни бедствия и аварии.Описани са  

действията, които ще се извършват от дежурния диспечерски център, както и действия на 

автопатрулите, задълженията на ръководителя на охранителната дейност и взаимодействията с 

МВР. 

По отношение на обектите,  които ще са охраняват със СОТ - представен е план за 

организация за всички обекти, охранявани със СОТ. Описани са начина на осъществяване на 

охраната посредством СОТ, връзката с оперативния дежурен център, охраната с обход и 

наблюдения, начина на действие при осигуряване на охраната. Описани  са мерките за контрол, 

включително задълженията на дежурния диспечерски център, действия при кризисни ситуации.  

Посочени са инструкции за ползване на паник-бутон. Представена е и инструкция за 

отговорните лица в обект охраняван от участника. 

 

Показател качество /Кт/ е с максимален брой точки 40 и тежест на критерия 40%. 

Оценката по този показател се състои от оценки по два подпоказателя: 

Подпоказател КТ1 – описание на дейностите и процедурите за изпълнение на поръчката.  

Подпоказател КТ2 – организацията на работа за изпълнение на поръчката. 

По подпоказател КТ1 - участникът получава 50т., тъй като прилагайки критериите за 

оценка по този подпоказател същият отговаря и покрива изискванията за получаване на 50т. 

Мотивите са изложени по-горе в протокола.  

По подпоказател КТ2 -  участникът получава 50т. Съгласно критериите за оценка по този 

показател, участникът покрива изискванията за получаване на 50т. 

Освен посочените по-горе мотиви защо получава по 50 точки по всеки подпоказател, 

следва да се има предвид и следното:  

Представени са подробни описания на оборудването на автопатрулите и на личната 

екипировка на охранителите. Посочени са помощните и предпазни комуникационни средства. 

Описани са начините на идентификация, отличителни знаци и др. В плановете са посочени още 

препоръки на изпълнителя за осигуряване сигурността на персонала и активите на охранявания 

обект, Инструкция за спецификата на извършваната дейност и функционалните задължения на 

охранителите на място на обектите и автоопатрулните екипи. Представена е и 

последователността на тактическите действия на автопатрулите при сигнал „Аларма”. 

Посочено е времето за реакция при възникване на ситуация. Към плановете участникът е 

посочил още и план-схема на охранявания обект. 

Съгласно методиката за оценка по показател Качество /Кт/ участникът „АБ Солюшън 

Секюрити” ООД получава – 40т., при прилагане на формулата /50+50/х40%  

 

На основание чл.56, ал.2 , във връзка с чл.58, ал.1 от ППЗОП и съобразно получените до 

настоящият момент точки при оценката на техническото предложение по показател качество 

/Кт/, комисията класира участниците в провежданото публично състезание, както следва: 

Първо място – „Аркус-Сигурност Бургас” ООД с получен резултат от 40 т. и  „АБ 

Солюшън Секюрити” ООД с  получен резултат от 40т. 
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С оглед гореизложеното и на основание чл.57, ал.1, във връзка с чл.58, ал.1 от ППЗОП, 

Комисията 

 

РЕШИ: 

 

Допуска до отваряне, разглеждане, оценка и класиране на представените ценови 

предложения на участниците - „Аркус-Сигурност Бургас” ООД   и „АБ Солюшън Секюрити” 

ООД. 

 

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП комисията определи, че отварянето на ценовите 

предложения ще се извърши  на 26.03.2018 г. от 9.30 часа в малката заседателна зала, като 

определи  и да се изготви нарочно съобщение, което да се публикува в профила на купувача, в 

срок от два дни преди датата на отваряне на ценовите предложения. 

Комисията приключи своята работа на 21.03.2018 г. 

 

 

Приложение: Декларации по чл.103 от ЗОП; 

                       Списък на присъстващите при отваряне на офертите. 

  

 

 

  

 

Комисия 

......../П/............. 

 /Мариана Димова/ 

 

.........../П/........... 

 /Красимира Георгиева/ 

 

........../П/............. 

/Иван Вълков/ 

 


