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П Р О Т О К О Л № 1 
по чл. 54, ал. 7 ППЗОП 

На 27.05.2019 г. в 11.00 часа в община Айтос, Заседателна зала се проведе заседание на 

Комисията назначена със Заповед № РД-08-311/27.05.2019г. на Кмета на община Айтос за 

избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, 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”, открита с Решение № ОП-19-31 от 03.05.2019г., с уникален номер в 

РОП на АОП 00195-2019-0012, в състав: 

Председател: Невин Скендер – външен експерт, юрист 

Членове: 

1.  Ваня Петкова – началник отдел „ИДРР”;  

2.  Мюмюм Мюмюм – старши експерт в дирекция „ТСУРР”; 

 

На заседанието присъстваха  представители на участниците. 

1. Христо Ангелов Пенев – организатор охрана  – „АБ Солюшън Секюрити“ ООД; 

2. Виталийс Бурковс – охрана/управител – „АБ Солюшън Секюрити“ ООД. 

 

Комисията, проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП за 

отваряне на получените документи по процедурата. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола 

по чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

В срок са постъпили  2 броя оферти за участие в „публично състезание“, няма 

получени такива след крайния срок за представяне: 

№ 

по 

ред 

Участник Вх.№, дата, час 

1. „Аркус - Сигурност Бургас” ООД 92-Ф-642/23.05.2019г.,11:35 часа 

2. „АБ Солюшън Секюрити“ ООД 92-Ф-649/23.05.2019г.,13:26 часа 

След обявяване на Протокола председателят и членовете на Комисията подписаха 

декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

I. Отваряне на офертите 

С оглед спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП Комисията отвори по 

реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното 

съдържание, както следва: 

 

1.  Оферта подадена от „Аркус - Сигурност Бургас” ООД, с вх. № 92-Ф-

642/23.05.2019г., представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на 

съдържанието, документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Съгласно 

разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП представител на друг участник в процедурата 

подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

2. Оферта подадена от „АБ Солюшън Секюрити“ ООД, с вх. 92-Ф-

649/23.05.2019г. представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на 
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съдържанието, документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

След извършването на описаните действия Председателят на Комисията закри 

заседанието. 

 

В закрити заседания проведени от 04.06.2019 год. до 05.06.2019 год., в редовен състав 

работата на комисията продължи с разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2, за 

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

Възложителя. 

В настоящия Протокол Комисията установява липси, неточности, несъответствия, 

които отразява за всяка отделна оферта, като не изписва документи, факти и/или 

обстоятелства, които е счела за съответстващи на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, и в този смисъл липсата на констатации за 

определена оферта следва да се приема като обстоятелство, че подалият я участник отговаря 

на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 

II. В хода на работата си Комисията констатира следното: 

1. Участник №1, „Аркус - Сигурност Бургас“ ООД, с оферта входящ № 92-Ф-

642/23.05.2019г., е представил следните документи: 

1.1. Папка № 1 „Оферта за участие“ 

-  Опис на представените документи /по образец/; 

- ЕЕДОП на електронен носител – редактируем формат word;; 

- Списък на 20 служители - охранители на трудов договор в „Аркус - Сигурност 

Бургас“ ООД; 

- Заверени преписи от трудови договори на служители - охранители в „Аркус - 

Сигурност Бургас“ ООД; 

- Списък на регистрационни номера  на 5бр. леки автомобили, собственост на „Аркус 

-Сигурност Бургас“ ООД; 

- Заверено копие от договор за наем на недвижим имот; 

1.2.Папка №2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ 

- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител. 

- Техническо предложение от участника „Аркус - Сигурност Бургас” ООД /по 

образец/ 

- Проект на План за физическа охрана и проект на Правилник за пропускателен режим 

на „Дом за стари хора“ - гр. Айтос; 

- Проект на План за физическа охрана и проект на Правилник за пропускателен режим 

на обект „Гробищен парк“ - гр. Айтос; 

- Проект на План за физическа охрана и проект на Правилник за пропускателен режим 

на обект „Дневен център за възрастни с увреждания“ - гр. Айтос; 

- Проект на План за физическа охрана и проект на Правилник за пропускателен режим 

на обект „Защитено жилище“ – гр.Айтос; 

- Проект на План за охрана чрез ежедневен обход по месечен график на обект „ЛОИ 

„Иван Вазов“ - гр.Айтос; 

- Проекти на планове за охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на 

Община Айтос, на отдел „КОВЗС“ и ОЦЗСУ“ при община Айтос /18 броя/, както следва:      

 План за охрана със СОТ на обект „Младежки център“ – гр.Айтос; 
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 План за охрана със СОТ на 5 обекта в Административната сграда на община Айтос: 

       - обект: “Местни данъци и такси“ - ет. 3; 

       - обект „Касово помещение“ - ет. 2; 

       - обект „Център за услуги и информация на гражданите“ - ет. 1; 

       - обект “Арт зала“ - ет. 1; 

       - обект „зала Общински съвет“ – ет. 1; 

 План за охрана със СОТ на ОУ „Любен Каравелов“; 

 План за охрана със СОТ на административна сграда на „ОЦСЗУ“; 

 План за охрана със СОТ на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“; 

 План за охрана със СОТ на „Дневен център за възрастни с увреждания“; 

 План за охрана със СОТ на ОДЗ „Пролет“ - База 2; 

 План за охрана със СОТ на ОДЗ „Пролет“ - База 1/Кабинет Директор/; 

 План за охрана със СОТ на ОДЗ „Пролет“ - База1 /Касово помещение/; 

 План за охрана със СОТ на ЦДГ „Калина Малина“; 

 План за охрана със СОТ на ЦДГ “Радост“; 

 План за охрана със СОТ на ЦДГ „Славейче“; 

 План за охрана със СОТ на административна сградана отдел „КОВЗС“; 

 План за охрана със СОТ на ЦДГ „Здравец“; 

1.3. Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както 

следва: 

1. Участникът „Аркус - Сигурност Бургас“ ООД не е представил еЕЕДОП в PDF 

формат, подписан с електронен подпис, както и не е представил ЕЕДОП на хартиен носител, 

подписан и подпечатан от представляващия участника. Предоставянето на ЕЕДОП в 

електронен вид е задължение, което законът въвежда за лицата, които представят ЕЕДОП в 

процедурите. Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) еЕЕДОП се 

представя задължително в електронен вид.  

 

2. Участник № 2 „АБ Солюшън Секюрити“ ООД, с  оферта входящ № 92-Ф-

649/23.05.2019г., е представил следните документи: 

2.1. Папка № 1 „Оферта за участие“ 

- Опис на представените документи(по образец); 

- еЕЕДОП (по образец) на електронен носител(CD) – редактируем формат word; 

2.2. Папка № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ 

- Планове за физическа охрана; 

- Планове за охрана на СОТ; 

- Варианти за действие и противодействие на охранителите при подготвен или 

извършен терористичен акт; 

- Варианти за действие на охранителите при различни екстремални ситуации; 

- Оперативно взаимодействие с органите на МВР, ПБЗН, Дирекция национална 

система 112; 

- Лиценз за охранителна дейност; 

- Копие на трудови договори; 

- Сертификат BS OHSAS 18001:2007; 

- Сертификат ISO 9001:2015; 

- Копие на Договор за наем на диспечерски център; 
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- Копие на Договор за GPS комуникатори; 

2.3. Плик „Предлагани ценови параметри“. 

   

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както 

следва: 

1. Участникът „АБ Солюшън Секюрити“ ООД не е представил еЕЕДОП в PDF 

формат, подписан с електронен подпис, както и не е представил ЕЕДОП на хартиен носител, 

подписан и подпечатан от представляващия участника. Предоставянето на ЕЕДОП в 

електронен вид е задължение, което законът въвежда за лицата, които представят ЕЕДОП в 

процедурите. Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) еЕЕДОП се 

представя задължително в електронен вид.  

 
 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, участниците могат да предоставят на комисията нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, 

като допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за участие. 

 

На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, протокола да се изпрати на всички участници в 

деня на публикуването му в профила на купувача по електронната преписка на процедурата.  

Този протокол е съставен  на 07.06.2019 г.  

 

Председател:………/П/…………….. 

Невин Скендер 

 

Членове: 

1. Ваня Петкова:  ………/П/…………… 

2. Мюмюн Мюмюн: ………/П/…………… 

 
 
 


