
УТВЪРЖДАВАМ:    /П/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

 

Васил Иванов Едрев 

Кмет на Община Айтос 

Дата: 09.07.2019г. 

 

 

 

ДОКЛАД  

(съгласно чл. 60, ал. 1 от ППЗОП) 

 

от дейността 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.  Мюмюн Мюмюн – старши експерт в дирекция „ТСУРР”; 

 

 

На 27.05.2019 г. в 11:00 часа в община Айтос, Заседателна зала се проведе заседание  

на Комисията.  

На заседанието присъстваха  следните 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 

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; 

 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 сграда на 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; 

- 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. Протоколът е съставен  на 07.06.2019 г.  

 

На 02.07.2019 г. в 09:00   часа в Заседателна зала на община Айтос, комисията в 

редовен състав се събра на закрито заседание, за да провери допълнително представените  

документи на основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП от участниците по процедурата, както следва: 

В посочения срок в деловодството на Община Айтос  са постъпили допълнителни 

документи от участниците, както следва: 

 

Офе

рта 

№ 

        Участник             вх. №, дата, час 

1. „Аркус - Сигурност Бургас” ООД. 92-Ф-722/12.06.2019, 11:30ч. 

2. „АБ Солюшън Секюрити“ ООД 92-Ф-703/10.06.2019г.,11:40ч. 

  

I. Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите в срока по чл.54, ал.9 от 

ППЗОП допълнителни документи и установи следното: 

  1. Участник №1 „Аркус - Сигурност Бургас” ООД, с оферта  вх. № 92-Ф-

642/23.05.2019г., е представил следните допълнителни документи: 

- Опис на представените допълнителни документи; 

- ЕЕДОП /по образец/ на хартиен носител; 

- ЕЕДОП /по образец/на електронен носител, цифрово подписан; 

 

Комисията прегледа представените  допълнителни документ от участника и 

констатира, следното: 



Представените  документи доказват съответствието на участника с изискванията за 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 

съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът  „Аркус - Сигурност 

Бургас” ООД, с оферта  вх. № 92-Ф-642/23.05.2019г се допуска до следващ етап. 

 

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

Ф649/23.05.2019г., е представил следните допълнителни документи: 

- Писмо с изх.№ 280/10.06.2019г.;  

- еЕЕДОП от „АБ Солюшън Секюрити“ ООД хартиен носител и на CD подписан с 

електронен подпис/PDF формат/. 

 

Комисията прегледа представените  допълнителни документ от участника и 

констатира, следното: 

Представените  документи доказват съответствието на участника с изискванията за 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 

съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът  „АБ Солюшън 

Секюрити“ ООД, с оферта входящ № 92-Ф649/23.05.2019г се допуска до следващ етап. 

 

II. Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за 

подбор, комисията реши да разгледа техническите предложения на следните участници: 

№ 

по 

ред 

Участник Вх.№, дата, час 

1. „Аркус - Сигурност Бургас” ООД 92-Ф-642/23.05.2019г. 

2. „АБ Солюшън Секюрити“ ООД 92-Ф-649/23.05.2019г. 

 

1. Участник №1 „Аркус - Сигурност Бургас” ООД, с оферта  вх. № 92-Ф-

642/23.05.2019г., е представил следните документи: 

    Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца от 

Документацията за участие–оригинал. Същото е подписано и подпечатано на указаното 

място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В техническото 

си предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на приложения проект 

на договор към документацията за участие, декларирал е срок на валидност на офертата от 

120/сто и двадесет /календарни дни, Декларирал е, че разполага с необходимите опит, 

техника и възможности за точното и коректното изпълнение на обществената поръчка за 

целия срок на договора.  

 

Към Техническото предложение са приложени: 

1.1.План за физическа охрана и Правилник за пропускателен режим на „Дом за 

стари хора-гр.Айтос“ 

Кратко описание на Плана за физическа охрана и Правилника за пропускателен 

режим, както следва: 

В План относно организацията и начина на изпълнение на нощна невъоръжена 

физическа охрана на обекта, са описани  общи положения. Ще бъдат използвани двама 

охранители, като нощната смяна е от 19:00 часа до 07:00 часа. Дадени са маршрутите, по 

които ще се осъществява обхода на сградата, както и как ще бъде осъществена  

комуникацията между охранителя на пост, дежурния диспечерски център, МВР и др. 

Описани са общите задължения на охранителя/да познават особеностите на  охранявания 

обект, да са запознати с наличните пожарогасителни системи, маршрутите за евакуиране 

при нужда, местата за съхраняване на наличните медицински средства, какво трябва да 

контролират и недопускат,  да следят състоянието на метеорологичната обстановка и при 

нужда да докладват незабавно на Дежурния Диспечерски център и др./  и особени 



задължения описани в дванадесет точки. В точка тактика на ред на действие при 

извършени криминални престъпления и незаконно проникване на лица на територията на 

обекта са описани действията на охранителя. Органите на МВР, длъжностните лица 

определени от Възложителя, организатора на охраната, ръководството на охранителната 

фирма ще имат право да упражняват контрол на охранителите. Дежурния охранител 

задължително ще прави доклад при предаване и приемане на дежурство, при всяка смяна 

на оперативна обстановка, на всеки 2 часа за състоянието на оперативната обстановка. В 

дванадесет точки са изброени  задължителните документи, които трябва да се съставят за 

охранявания обект. 

       Съгласно правилника пропускателния режим е даден в 10 точки, а за лицата 

осъществяващи пропускателния режим са описани осем задължения. 

 

1.2.План за физическа охрана и Правилник за пропускателен режим на 

„Гробищен парк-гр.Айтос“ 

Кратко описание на Плана за физическа охрана и Правилника за пропускателен 

режим, както следва: 

Дадени са уязвими места/цялата периферия на обекта/ и оценка на 

риска/местоположението на обекта според участника предполага по нисък риск от 

извършване на противообществени прояви, но съществува риск от възникване на пожар от 

оставените запалени свещи, сградите не са обезопасени със СОТ/. В Организация на 

охраната  участникът е дал брой постове, охраната ще се осъществява от един стационарно 

/подвижен пост при Централния вход, ежедневно, 24 часа в денонощието, от четири 

охранителя по един на смяна. Ще бъдат използвани 4 охранители, разпределени на две 

смени, един през деня и един през нощта, като нощната смяна е от 19:00 часа до 07:00 часа, 

а дневната от 07:00часа до 19:00 часа. Описани са маршрутите, по които ще се осъществява 

обхода на охранявания обект, както и как ще бъде осъществена комуникацията между 

охранителя на пост, дежурния диспечерски център, МВР и др. Описани са общите 

задължения на охранителите /да познават особеностите на  охранявания обект, да 

контролират и не допускат паленето на огън на територията на обекта, да следят 

състоянието на метеорологичната обстановка и при нужда да докладват незабавно на 

Дежурния Диспечерски център и др./  и особените им  задължения /дадени  са десет 

задължения  на охранителя  на пост дневна смяна и единадесет на охранителя на пост 

нощна смяна, съобразени със спецификата на обекта. В точка тактика на ред на действие 

при извършени криминални престъпления и незаконно проникване на лица на територията 

на обекта, са описани действията на охранителя при всеки конкретен случай. Дадена е 

организацията и тактиката на действие на охраната при възникване на кризисни ситуации- 

природни бедствия, производствени аварии, заплаха от терористичен акт и др., като са 

описани и действията на охранителите при възникване на пожар в охранителния обект. В  

дванадесет точки са изброени  задължителните документи, които трябва да се съставят за 

охранявания обект. 

С  Правилника  за пропускателния  режим се урежда общата система за контрол на 

достъпа на територията на обекта, организацията на пропускателния 

режим/пропускателния режим се осъществява в рамките на работното време на Гробищния 

парк-ежедневно от 07:00 часа до 20:00 часа, като основната цел е осигуряване на надежден 

пропускателен режим, недопускане на вандалски прояви на територията на гробищния 

парк. Съгласно правилника пропускателния режим е даден в 11 точки, а за лицата 

осъществяващи пропускателния режим са описани шест задължения. 

1.3.План за физическа охрана и Правилник за пропускателен режим на „Дневен 

център за възрастни с увреждания-гр.Айтос“ 

Кратко описание на Плана за физическа охрана и Правилника за пропускателен 

режим, както следва: 



В организация на охраната  участникът е дал броя на постовете и охранителите в 

зависимост от спецификата на обекта. Охраната ще се осъществява с един 

стационарно/подвижен пост при централния вход на сградата, от понеделник до петък вкл. 

през деня от 8:00 часа до 12:30 часа.  Ще бъде  използван един охранител, при 4:30 часов 

режим на работа. Описани са маршрутите по които ще се осъществява  Описана е как ще 

бъде осъществена  комуникацията между охранителя на пост, дежурния диспечерски 

център, МВР и др. Описани са общите и особени задължени на охранителя на пост. /да 

контролират и не допускат паленето на огън на територията на обекта, да следят 

състоянието на метеорологичната обстановка и при нужда да докладват незабавно на 

Дежурния Диспечерски център и др. Дадени са какви  действия ще предприеме охранителя 

при извършени евентуални  криминални престъпления и незаконно проникване на лица на 

територията на обекта. В точка организация и тактика на действие на охраната при 

възникване на кризисни ситуации- природни бедствия, производствени аварии, заплаха от 

терористичен акт и др. са описани действията на охранителите при всяка една ситуация. 

Описани са действията на дежурните оператори в дежурния диспечерски център, на 

автопатрулните  екипи, както и задълженията на организатора на охраната/ръководител на 

охранителна дейност/ и взаимодействието с органите на МВР. В  дванадесет точки са 

изброени  задължителните документи, които трябва да се съставят за охранявания обект. 

       Съгласно правилника пропускателния режим е даден в 10 точки, а за лицата 

осъществяващи пропускателния режим са описани шест задължения. 

 

1.4.План за физическа охрана и Правилник за пропускателен режим на 

„Защитено жилище –гр.Айтос“ 

Кратко описание на Плана за физическа охрана и Правилника за пропускателен 

режим, както следва: 

План относно организацията и начина на изпълнение на нощна невъоръжена 

физическа охрана на обекта, където са описани общи положения, особености на 

охранявания обект /чл.24, ал.2 , т.1 от ЗЧОД/, който включва уязвими места /оградата на 

обекта представлява трудно преодолими високи метални решетки/ и оценка на 

риска/местоположението на обекта според участника предполага по нисък риск от 

извършване на противообществени прояви. В организация на охраната участникът е дал 

броя на постовете и охранителите в зависимост от изискванията  за обекта. Охраната ще се 

осъществява с един стационарно/подвижен пост , ежедневно, нощен от 19:00 часа до 07:00 

часа, с двама охранители, по един на смяна, при 12 часов режим на работа. Ще бъдат 

използвани двама охранители, като нощната смяна е от 19:00 часа до 07:00 часа. Описана е 

как ще бъде осъществена  комуникацията между охранителя на пост, дежурния 

диспечерски център, МВР и др. Описани са действията на дежурните оператори в дежурния 

диспечерски център, на автопатрулните екипи, както и задълженията на организатора на 

охраната /ръководител на охранителна дейност/ и взаимодействието с органите на МВР. В 

дванадесет точки са изброени  задължителните документи, които трябва да се съставят за 

охранявания обект. 

Съгласно правилника пропускателния режим е даден в 12 точки/ настанените 

младежи имат право да влизат и напускат от 7:00 до 22:00 часа, роднините се допускат за 

кратък период в утвърденото работно време и  т.н./, а за лицата осъществяващи 

пропускателния режим са описани седем задължения. 

1.5.План за охрана чрез ежедневен обход по месечен график на обект „ЛОИ 

„Иван Вазов-гр.Айтос“ 

Кратко описание на Плана за физическа охрана, както следва: 

План относно организацията и начина на изпълнение на денонощна невъоръжена 

физическа охрана на обекта, където са описани общи положения, особеностите на 

охранявания обект /чл.24, ал.2 , т.1 от ЗЧОД/, който включва уязвими места/оградата на 



обекта е лесно  преодолима/ и оценка на риска/местоположението на обекта оживеността 

на района  според участника предполага по висок  риск от извършване на 

противообществени прояви. В организация на охраната участникът е дал броя на постовете 

и охранителите в зависимост от спецификата на обекта. Охраната ще се осъществява чрез 

обходи от автопатрул, денонощно, 24 часа в денонощието, от двама охранители на смяна, 

по график съгласуван с Възложителя. Даден е един обходен маршрут. Ще се осъществява  

24 часова невъоръжена физическа охрана от автопатрул при 12 часов режим на работа, с 

двама охранители на смяна с работно време дневна смяна 07:00 часа - 19:00 часа и нощна 

смяна 19:00 часа - 07:00 часа. Описана е как ще бъде осъществена  комуникацията между 

автопатрулния екип, организатора на охраната, дежурния диспечерски център, МВР и др. 

Описани са общите задължения на автопатрулния екип в  три точки. В тактика на ред на 

действие при извършени криминални престъпления и незаконно проникване на лица на 

територията на обекта, са описани действията на автопатрула при всеки конкретен случай. 

Описани са действията на дежурните оператори в дежурния диспечерски център, на 

автопатрулните екипи, както и задълженията на организатора на охраната /ръководител на 

охранителна дейност/ и взаимодействието с органите на МВР. Органите на МВР, 

длъжностните лица определени от Възложителя, организатора на охраната, ръководството 

на охранителната фирма ще имат право да упражняват контрол на автопатрула. Дежурния 

автопатрул задължително ще прави доклад при предаване и приемане на дежурство, при 

всяка смяна на оперативна обстановка, на всеки 2 часа за състоянието на оперативната 

обстановка в охранявания обект. В  дванадесет точки са изброени  задължителните 

документи, които трябва да се съставят за охранявания обект. 

А) Планове за охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Община 

Айтос, на отдел „КОВЗС“ и „ОЦЗСУ“ при община Айтос - /17 броя/ 

- План за охрана със СОТ на обект „Младежки център- гр.Айтос“; 

- Планове  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  обект: ОУ „Любен Каравелов“- гр.Айтос; 

-План  за охрана със СОТ на  обект :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 1/Кабинет Директор/; 

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

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

- План за охрана със СОТ на ЦДГ „Здравец“ 

- 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“ 

Кратко описание на плановете за охрана на горепосочените обекти, като еза 

всеки един от обектите представените планове съдържат: 

В плановете  Участникът е дал подробно  описание на обектите/ къде се намират, 

описание на сградите в архитектурно и конструктивно отношение, площ на обектите, 

наличието на метални решетки по прозорците,местоположение на входовете, ограда/, 

граници на обектите, основни пътни артерии в района/улиците по които ще се придвижват 

двата мобилни патрула/, установъчни пунктове /местостоянки/ с точно местонахождение, 

маршрути на придвижване от един установъчен пункт към друг, маршрути за придвижване 

при обход на територията. Участникът ще инсталира в обектите GPRS модул чрез, който 

дежурният оператор от ОДЦ /оперативен диспечерски център/, ще следи всички 

постъпващи сигнали от охранявания обект. Охраната ще се осъществява от охранителни 



групи в състав от по двама служители организирани в един дневен и един нощен мобилни  

патрулни екипи, в състав от четири служители организирани в два денонощни мобилни  

патрулни екипи /МП1 и МП2/. При желание от страна на Възложителя, може да се 

инсталира приложение на мобилен телефон на служител, който ще може да следи 

сигналите на обекта. Смените са дневна от 08:00ч. до 20:00ч. и нощна от 20:00ч. до 08:00ч., 

като мястото за смяна на дежурството е офиса находящ се на ул. Д.Зехирев №10, гр.Айтос.  

Помощните средства, с които ще бъдат оборудвани екипите  са палки, белезници и фенери. 

Дадена е по какъв начин ще се осъществява комуникацията между охранителите, дежурния 

оператор от Оперативен Диспечерски Център, с Организатор охрана, както и 

взаимодействието  при охраната на района между МП1,  МП2, като са дадени марките на 

автомобилите и рег. номера. Дадени са дванадесет точки, в които са описани задълженията 

на организатора на охраната като например организира, непосредствено ръководи и 

отговаря за цялостната дейност на мотопатрулните екипи, изготвя график за смените, 

организира и периодично осъществява допълнително теоретично и практическо обучение и 

т.н. Следва описание на  действията на дежурните оператори в дежурния диспечерски 

център. Описани са и действията/задълженията/  на охранителите от МП при получаване на 

информация от Дежурен оператор за регистриран алармен сигнал, при сигнал за активиран 

„Паник  бутон“/ екипът от МП-1 и МП-2 ще се отправят по най-краткия маршрут към обект 

и подхожда към него пеша максимално бързо и скрито и т.н. Дадени са дейностите  при 

обход на обекта, при подход и проверка на обекта, при възникване на екстремни ситуации, 

като пожар, наводнение, производствени аварии, заплаха от извършването на терористичен 

акт, екстремно влошаване на метеорологичната обстановка и др. Дадени са също така и 

допълнителни дейности, които ще се използват за повишаване сигурността на обекта, 

усилване с наличните патрулни сили охраната на обекта при нужда, осигуряване на 

взаимодействието със съответните структури на Националната полиция  и ПАБ. 

 

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

Ф649/23.05.2019г., е представил следните  документи: 

Техническо предложение 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца от 

Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на указаното 

място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В техническото 

си предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на приложения проект 

на договор към документацията за участие, декларирал е срок на валидност на офертата от 

4 /четири/месеца. Декларирал е, че разполага с необходимите опит, техника и възможности 

за точното и коректното изпълнение на обществената поръчка за целия срок на 

договора.Декларирал е, че Разполага  с опитен и квалифициран персонал, който ще 

отговаря за изпълнение на поръчката. Декларирал е, че е съгласен със съдържанието на 

приложения проект на договор и приема клаузите в него. 

Към Техническото предложение са приложени: 

2.1. План за охрана на „Дом за стари хора“ - община Айтос 

Кратко описание на Плана за охрана, както следва: 

Участникът е започнал с описанието си, като е посочил, че става дума за „физическа 

охрана“ и че настоящия план урежда въпроси по организацията на охраната и защита на 

обекта, както и правата и задълженията на охранителите и работниците. Организацията му 

е базирана на ЗЧОД, съобразно условията и реда за извършване на частна охранителна 

дейност. В т.1 е представил подробно описание на охранявания обект. Дадени са осем 

функционални задължения на охраната. В т.2 е описал целта на физическата защита на 

обекта а именно, че ще се осигури надеждна физическа охрана и защита при нормална и 

екстремна обстановка, както и че ще има строг пропускателен режим, също така е описал, 

че охраната ще е нощна и невъоръжена, като охранителите, ще бъде осигурено помещение, 



както и помощни средства за самозащита /мобилни телефони за връзка с диспечер, МВР, 

РПСС/. Работното време на охраната, ще е от 19.00ч. до 07.00ч. В следваща точка е 

представил организацията на охраната, която ще се осъществи от двама охранителя, по 1 

/един/ на смяна, който ще осигури обществения ред и пропускателен режим от Пост № 1. В 

Следваща точка е представил функционалните задължения на охраната, като е определил за 

всяко едно от задълженията отговорник и срок. Представил е органиаграма на екипа за 

изпълнение /стр.30/. Описал е техните права; задължения; забрани; както и контрола 

осъществяван върху охраната. Участникът е приложил Правилник за пропускателния 

режим и вътрешния ред, също така е приложил и Инструкция за спецификата на 

извършваната охранителна дейност и функционалните задължения на охранителите на 

място на обектите, Участника в т.II е описал функционалните задължения на охранителя 

при въоръжено нападение, при възникване на пожар, наводнение , аварии и други кризисни 

ситуации. Приложил е и План – Схема за физическа охрана /снимка от google earth/, както и 

график за обекта, за отчитане на работните смени на месечна база. 

2.2.План за охрана на „Гробищен парк“ - община Айтос 

Кратко описание на Плана за охрана, както следва: 

Участникът е започнал със описанието си, като е посочил, че става дума за 

„физическа охрана“ и че настоящия план урежда въпроси по организацията на охраната и 

защита на обекта, както и правата и задълженията на охранителите и работниците. 

Дейността му е базирана на ЗЧОД, съобразно условията и реда за извършване на частна 

охранителна дейност. В т.1 е представил подробно описание на охранявания обект, 

дефинирал е целта на физическата защита на обекта, описал е ,че охраната, ще е нощна и 

невъоръжена, описал е, че за охранителите, ще е осигурено помещение,  както и помощни 

средства за самозащита /мобилни телефони за връзка с диспечер, МВР, ПБЗН, АП и с 

офиса на фирмата/.  Работното време на охраната ще е както следва: Нощна от 19:00ч. до 

07:00ч., Дневна от 07:00ч. до 19:00ч. В следваща точка е представил организацията на 

охраната, която ще се осъществи от двама охранителя, по 1 /един/ на смяна, който ще 

осигури обществения ред и пропускателен режим от Пост № 1. В Следваща точка е 

представил функционалните задължения на охраната, като е определил за всяко едно от 

задълженията отговорник и срок. Представил е органиаграма на екипа за изпълнение 

/стр.44/. Описал е техните Права; Задължения; Забрани; Специални задължения,  както и 

контрола осъществяван върху охраната. Участникът е приложил Правилник за 

пропускателния режим и вътрешния ред на гробищния парк, също така е приложил и 

Инструкция за спецификата на извършваната охранителна дейност и функционалните 

задължения на охранителите, участника в т.II е описал функционалните задължения на 

охранителя при въоръжено нападение, при възникване на пожар, наводнение , аварии и 

други кризисни ситуации.. Приложил е и План – Схема за физическа охрана /снимки от 

google earth/ на гробищен парк гр.Айтос, както и График за обекта, за отчитане на 

работните смени на месечна база. 

 

2.3. План за охрана на „Дневен център за възрастни с увреждания“ - община 

Айтос 

Кратко описание на Плана за охрана, както следва: 

Участникът е започнал със описанието си, като е посочил, че става дума за 

„физическа охрана“ и че настоящия план урежда въпроси по организацията на охраната и 

защита на обекта, както и правата и задълженията на охранителите и работниците. 

Дейността му е базирана на ЗЧОД, съобразно условията и реда за извършване на частна 

охранителна дейност. В т.1 е представил подробно описание на охранявания обект, 



дефинирал е целта на физическата защита на обекта, описал е ,че охраната, ще е дневна и 

невъоръжена, че за охранителите, ще е са осигурени помощни средства за самозащита 

/мобилни телефони за връзка с диспечер, МВР, ПБЗН, АП и с офиса на фирмата/. 

Работното време на охраната ще е както следва: от 08:00ч. до 12:30ч. В следваща точка е 

представил организацията на охраната, която ще се осъществи от един охранител, на смяна, 

който ще осигурява обществения ред и пропускателен режим от Пост № 1. В Следваща 

точка е представил функционалните задължения на охраната, като е определил за всяко 

едно от задълженията отговорник и срок. Представил е органиаграма на екипа за 

изпълнение /стр.58/. Описал е техните Права; Задължения; Забрани; Специални 

задължения,  както и контрола осъществяван върху охраната. Участникът е приложил 

Правилник за пропускателния режим и вътрешния ред на Дневния център за възрастни с 

увреждания, също така е приложил и Инструкция за спецификата на извършваната 

охранителна дейност и функционалните задължения на охранителите  като  в т.II е описал 

функционалните задължения на охранителя при въоръжено нападение, при възникване на 

пожар, наводнение , аварии и други кризисни ситуации.. Приложил е и План – Схема за 

физическа охрана /снимки от google earth/ на гробищен парк гр.Айтос, както и График за 

обекта, за отчитане на работните смени на месечна база. 

2.4. План за охрана на „Защитено жилище“ - община Айтос 

Кратко описание на Плана за охрана, както следва: 

Участникът е започнал със описанието си, като е посочил, че става дума за 

„физическа охрана“ и че настоящия план урежда въпроси по организацията на охраната и 

защита на обекта, както и правата и задълженията на охранителите и работниците. 

Дейността му е базирана на ЗЧОД, съобразно условията и реда за извършване на частна 

охранителна дейност. . В т.1 е представил подробно описание на охранявания обект, 

дефинирал е целта на физическата защита на обекта, описал е , че охраната, ще е нощна и 

невъоръжена, че за охранителите, ще е са осигурени помощни средства за самозащита 

/мобилни телефони за връзка с диспечер, МВР, ПБЗН, АП и с офиса на фирмата/. 

Работното време на охраната ще е както следва: от 19:00ч. до 07:00ч. В следваща точка е 

представил организацията на охраната, която ще се осъществи от един охранител, на смяна, 

който ще осигурява обществения ред и пропускателен режим от Пост № 1. В Следваща 

точка е представил функционалните задължения на охраната, като е определил за всяко 

едно от задълженията отговорник и срок. Представил е органиаграма на екипа за 

изпълнение /стр.72/. Описал е техните Права; Задължения; Забрани; Специални 

задължения,  както и контрола осъществяван върху охраната. Участникът е приложил 

Правилник за пропускателния режим и вътрешния ред на обект „Защитено жилище“, също 

така е приложил и Инструкция за спецификата на извършваната охранителна дейност и 

функционалните задължения на охранителите. Приложил е и План – Схема за физическа 

охрана /снимки от google earth/ на гробищен парк гр. Айтос, както и График за обекта, за 

отчитане на работните смени на месечна база. 

2.5. План за охрана на ЛОИ „Иван Вазов“ - община Айтос 

Кратко описание на Плана за охрана, както следва: 

Участникът е започнал със описанието си, като е посочил, че става дума за 

„физическа охрана“ и, че настоящия план урежда въпроси по организацията на охраната и 

защита на обекта, както и правата и задълженията на охранителите и работниците. 

Дейността му е базирана на ЗЧОД, съобразно условията и реда за извършване на частна 

охранителна дейност. В т.1 е представил подробно описание на охранявания обект, 

дефинирал е целта на физическата защита на обекта, описал е , че охраната, ще е 

невъоръжена на обход и наблюдение, че за охранителите, ще е са осигурени помощни 



средства за самозащита /мобилни телефони за връзка с диспечер, МВР, ПБЗН, АП и с 

офиса на фирмата/. Придвижването на охраната ще се осигурява с авто патрулен екип до 

обекта по график на смени от 07:00ч. до 19:00ч. и нощна от 19.00ч. до 07.00ч. В следваща 

точка е представил организацията на охраната. В Следваща точка е представил 

функционалните задължения на охраната, като е определил за всяко едно от задълженията 

отговорник и срок. Представил е органиграма на екипа за изпълнение /стр.85/. Описал е 

техните Права; Задължения; Забрани,  както и контрола осъществяван върху охраната. 

Участникът е приложил Инструкция за спецификата на извършваната охранителна дейност 

и функционалните задължения на охранителите на обект ЛОИ „Иван Вазов“. Приложил е и 

План – Схема за физическа охрана /снимки от google earth/ на ЛОИ „Иван Вазов“ гр. Айтос.  

А) Планове за охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Община 

Айтос, на отдел „КОВЗС“ и „ОЦЗСУ“ при община Айтос - /17 броя/ 

- План за охрана със СОТ на обект „Младежки център- гр.Айтос“; 

- Планове  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  обект: ОУ „Любен Каравелов“- гр.Айтос; 

-План  за охрана със СОТ на  обект :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 1/Кабинет Директор/; 

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

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

- План за охрана със СОТ на ЦДГ „Здравец“ 

- 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“ 

Кратко описание на плановете за охрана на горепосочените обекти, като за 

всеки един от обектите представените планове съдържат: 

Участникът е започнал с описание на обектите, като е включил: Категоризация на 

обекта; Особености на обекта /описал е местоположението/.Декларирал е, че техниката е 

собственост на „АБ Солюшъ Секюрити“ ООД. Даден е режима на работа и работно време 

на обектите, както и  състоянието на обекта, уязвимите места за проникване в обекта. В 

Организация на охраната с мото патрулен екип е описано: Мобилен патрулен екип 

/участникът предвижда да се извършва в състав от двама охранители, организирани в 2 два 

денонощни мобилни патрулни екипи, общо осем охранителя/,Смените на охранителите на 

мобилните патрули / МП дневна смяна от 07.00ч. до 19.00ч. и нощна смяна от 19.00ч. до 

07.00ч./, Помощни средства на МП, Средства за комуникация, Моторни превозни средства 

/описал е две МПС – та/ В следващ раздел участникът е описал Задълженията на 

охранителите от мото патрулният екип, като на първо място е описал общите такива, 

описал е дейностите на охранителите които организират и извършват /дежурства в 

патрулен екип по проекто-график, постъпването и предаването на дежурството се извършва 

със подпис в Книга за ежедневен инструктаж и др./ В следваща точка е отразил, че се 

осъществява ежедневен оперативен входящ и изходящ контрол и др., следи се за изрядно 

техническо състояние както на автомобила така и на документите му и др. В точка четири, 

е описал че при инциденти, извършено престъпление, при задържане на лице и др., чрез 

дежурен оператор незабавно информира организатор мобилни патрули. В точка пет е 

представил забраните на охранителите от МП. Следващо описание на участника са  



специфичните задължения на служителите от автопатрулната охрана. При получаване на 

информация от дежурния оператор за регистриран алармен сигнал, следва описание на  

установена процедура на патрулна реакция. Описани са и следните други ситуации а 

именно: при сигнал за активиран паник бутон; при обход на обекта; при обход и проверка 

на обекти; при участие на МП в ПТП и др. На следващо място участникът е представил  

описание на указания за тактика на действие при различни кризисни ситуации в обектите  

на община Айтос, както и реда и действията на охранителите, а именно: действие при 

пожар или земетресение; действия при въоръжено нападение; действия при сигнал за 

поставена бомба; действия при откриване на чанти или пакети със съмнително съдържание 

и др. Участникът е описал, че начините на контрол по организацията и дежурствата, ще се 

осъществява от офиса на „АБ Солюшън Секюрити“ ООД. Представил е план-схеми със 

снимки на обектите, примерен списък на автопатрулните екипи на територията на община 

Айтос.  

В техническото предложение Участникът е дал варианти за действие на 

охранителните при различни екстремни ситуации във връзка с предмета на договора. 

Дадени са телефонните номера, които охранителните работници на смяна ще използват при 

създадена ситуация на престъпно посегателство или бедствие в обекта. В таблица „Сили за 

реакция“ са дадени сили за реагиране, време реакция, състав. Автопатрулните екипи на 

фирмата ще бъдат локализирани в различни части с цел бърза и своевременна реакция и 

съдействие на физическата охрана осъществяваща пропускателния режим. Дадени са 

действията при въоръжено нападение с огнестрелно оръжие, при анонимен сигнал, при 

откриване на съмнителни автомобили, пакети, при масова безредици в близост до обекта, 

при стихийни бедствия, пожари, при земетресение и др., като е дадено и взаимодействието 

с МВР. Дадени са в четири точки действията на охранител или лице в територията на 

обекта. Подробно е описано оперативното взаимодействие с органите на МВР, ПБЗН, 

Дирекция национална система 112/контролни взаимодействия, информационни 

взаимоотношения, социално-психологически, правни, информационни и комуникационни, 

взаимодействие на охранителния екип с МВР, и др. 

III. Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите 

участници, както следва: 

№ 

по 

ред 

Участник Вх.№, дата, час 

1. „Аркус - Сигурност Бургас” ООД 92-Ф-642/23.05.2019г. 

2. „АБ Солюшън Секюрити“ ООД 92-Ф-649/23.05.2019г. 

 

Съгласно одобрената от Възложителя Методика за определяне на комплексните 

оценки. 

Показател 2 – “Качество» /Кт/ - с максимален брой точки – 40 и тежест на 

критерия – 40 %. При оценка по показател «Качество» Кт се оценя техническото 

предложение, допуснато до разглеждане. Оценката по показател Кт се извършва по 

формулата:  

Кт= (Кт1 +Кт2) х 40%, където 

Кт е оценка по показател качество, която включва сбора от оценките по двата 

подпоказателя и е умножена по коефициента на тежест на този показател. 

КТ1 е   оценката получена по подпоказател «Описание на дейностите и процедурите 

за изпълнение на поръчката» 



Кт2 е оценката получена по подпоказател «Организация на работата за изпълнение 

на поръчката» 

 

1. Участникът „Аркус - Сигурност Бургас” ООД, с оферта вх. № 92-Ф-

642/23.05.2019г., получава следните точки: 

 

След като подробно разгледа и анализира техническото предложение на участника, 

както и съобразно методиката за оценка на офертите, част от документацията за участие, 

членовете на комисията считат, че по Подпоказател КТ1 -  «Описание на дейностите и 

процедурите за изпълнение на поръчката» участникът следва да бъде оценен със 35 точки. 

За повече яснота, комисията счита, че следва да аргументира така направената оценка, 

предвид на което излага следните  

 

Мотиви: 

Участникът е описал всички дейности, които ще бъдат извършени при изпълнение 

на предмета на поръчката, като за всяка от дейностите са описани конкретни 

взаимосвързани и последователни задачи. Участникът е посочил конкретни охранителни 

процедури, които ще прилага,  като начина на изпълнение на всяка от процедурите е 

описан с пояснение, относно конкретния случай - Комисията намира, че въпросното 

обстоятелство е налично.  
За Обектите с денонощна невъоръжена физическа охрана са  „Гробищен парк-

гр.Айтос“ и „ЛОИ „Иван Вазов-гр.Айтос“ участникът е посочил броя на охранителите, 

разпределението им, как ще се осъществя обхода и маршрутите, в каква периодичност, 

както и обходите на авто патрула посочено е работното време  на смените. За обектите с 

нощна невъоръжена охрана  е  дадено съответно че охраната ще бъде осъществявана от  

двама  охранители, по един на смяна, при 12 часов режим на работа. За обекта с дневна 

невъоръжена охрана, охраната ще се осъществява с един стационарно/подвижен пост при 

централния вход на сградата, от понеделник до петък вкл. през деня от 8:00 часа до 12:30 

часа.  Ще бъде  използван един охранител, при 4:30 часов режим на работа.Описани са 

също така и обходните маршрути на охранителя при обхода на сградата. За обектите със 

СОТ  в плановете участникът е дал за всеки един описание на обекта /описание на сградата 

в архитектурно и конструктивно отношение, площ на обекта, наличието 

прозорците,местоположение на входовете/, граници на обекта, основни пътни артерии в 

района /улиците, по които ще се придвижват двата мобилни патрула/, установъчни 

пунктове /местостоянки/ с точно местонахождение, маршрути на придвижване от един 

установъчен пункт към друг, маршрути за придвижване при обход на територията. 

Участникът ще инсталира в обекта GPRS модул, чрез, който дежурният оператор от ОДЦ 

/оперативен диспечерски център/, ще следи всички постъпващи сигнали от охранявания 

обект. Охраната ще се осъществява от охранителни групи в състав от по двама служители 

организирани в един дневен и един нощен мобилни  патрулни екипи, в състав от четири 

служители организирани в два денонощни мобилни  патрулни екипи/МП1 и МП2/. 

Участникът не е представил Описание на дейностите и процедурите  

обхващащо всички основни рискови области съобразно спецификата на всеки един от 

обектите, както и не е идентифицирал и допълнителни такива. 

След като подробно разгледа и анализира техническото предложение на участника, 

както и съобразно методиката за оценка на офертите, част от документацията за участие, 

членовете на комисията считат, че по Подпоказател КТ2 -  «Организация на работата за 

изпълнение на поръчката» участникът следва да бъде оценен със 35 точки. За повече 

яснота, комисията счита, че следва да аргументира така направената оценка, предвид на 

което излага следните  

 



Мотиви: 

Участникът е описал  конкретните задължения на служителите на участника във 

връзка с дейностите включени в концепцията и съставляващите ги задачи, като са 

посочени конкретни срокове  за изпълнение. Представена е организационна структура на 

екип за изпълнение. Предвидени са мерки в кризисна ситуация, за наблюдение и контрол на 

изпълнение на дейностите - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Охраната ще се осъществява от охранителни групи в състав от по двама служители 

организирани в един дневен и един нощен мобилни  патрулни екипи, в състав от четири 

служители организирани в два денонощни мобилни  патрулни екипи /МП1 и МП2/. 

Смените са дневна от 08:00ч. до 20:00ч. и нощна от 20:00ч. до 08:00ч., като мястото за 

смяна на дежурството е офиса находящ се на ул. Д.Зехирев №10, гр.Айтос.  Помощните 

средства, с които ще бъдат оборудвани екипите  са палки, белезници и фенери. Дадена е по 

какъв начин ще се осъществява комуникацията между охранителите, дежурния оператор от 

Оперативен Диспечерски Център, с Организатор охрана, както и взаимодействието  при 

охраната на района между МП1,  МП2, като са дадени марките на автомобилите и рег. 

номера. Дадени са дванадесет точки, в които са описани задълженията на организатора на 

охраната като например организира, непосредствено ръководи и отговаря за цялостната 

дейност на мотопатрулните екипи, изготвя график за смените, организира и периодично 

осъществява допълнително теоретично и практическо обучение и т.н. Следва описание на  

действията на дежурните оператори в дежурния диспечерски център. Описани са и 

действията/задълженията/  на охранителите от МП при получаване на информация от 

Дежурен оператор за регистриран алармен сигнал, при сигнал за активиран „Паник  бутон“/ 

екипът от МП-1 и МП-2 ще се отправят по най-краткия маршрут към обект и подхожда към 

него пеша максимално бързо и скрито и т.н. 

 

Участникът НЕ е представил конкретни мерки  и механизми за комуникация и 

разпределение на задачите и отговорностите на членовете на екипа, както и при 

комуникация с възложителя и МВР. 

 

1. Участникът „АБ Солюшън Секюрити“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-

649/23.05.2019г., получава следните точки: 

 

След като подробно разгледа и анализира техническото предложение на участника, 

както и съобразно методиката за оценка на офертите, част от документацията за участие, 

членовете на комисията считат, че по Подпоказател КТ1 -  «Описание на дейностите и 

процедурите за изпълнение на поръчката» участникът следва да бъде оценен със 50 точки. 

За повече яснота, комисията счита, че следва да аргументира така направената оценка, 

предвид на което излага следните  

 

Мотиви: 

Участникът е описал всички дейности, които ще бъдат извършени при изпълнение 

на предмета на поръчката, като за всяка от дейностите са описани конкретни 

взаимосвързани и последователни задачи, като участникът е посочил конкретни 

охранителни процедури, които ще прилага, като начина на изпълнение на всяка от 

процедурите е описан с пояснения, относно конкретния случай. Описанието на 

дейностите и процедурите  обхваща всички основни рискови области съобразно 

спецификата на поръчката, като са идентифицирани и допълнителни такива - Комисията 

намира, че въпросното обстоятелство е налично.  

Участникът е започнал с описание на обектите, като е включил: Категоризация на 

обекта; Особености на обекта /описал е местоположението/.Декларирал е, че техниката е 

собственост на „АБ Солюшъ Секюрити“ ООД. Даден е режима на работа и работно време 

на обектите, както и  състоянието на обекта, уязвимите места за проникване в обекта. В 



Организация на охраната с мото патрулен екип е описано: Мобилен патрулен екип 

/участникът предвижда да се извършва в състав от двама охранители, организирани в 2 два 

денонощни мобилни патрулни екипи, общо осем охранителя/,Смените на охранителите на 

мобилните патрули / МП дневна смяна от 07.00ч. до 19.00ч. и нощна смяна от 19.00ч. до 

07.00ч./, Помощни средства на МП, Средства за комуникация, Моторни превозни средства 

/описал е две МПС – та/ В следващ раздел участникът е описал Задълженията на 

охранителите от мото патрулният екип, като на първо място е описал общите такива, 

описал е дейностите на охранителите които организират и извършват /дежурства в 

патрулен екип по проекто-график, постъпването и предаването на дежурството се извършва 

със подпис в Книга за ежедневен инструктаж и др./ В следваща точка е отразил, че се 

осъществява ежедневен оперативен входящ и изходящ контрол и др., следи се за изрядно 

техническо състояние както на автомобила така и на документите му и др. В точка четири, 

е описал че при инциденти, извършено престъпление, при задържане на лице и др., чрез 

дежурен оператор незабавно информира организатор мобилни патрули. В точка пет е 

представил забраните на охранителите от МП. Следващо описание на участника са  

специфичните задължения на служителите от автопатрулната охрана. При получаване на 

информация от дежурния оператор за регистриран алармен сигнал, следва описание на  

установена процедура на патрулна реакция. Описани са и следните други ситуации а 

именно: при сигнал за активиран паник бутон; при обход на обекта; при обход и проверка 

на обекти; при участие на МП в ПТП и др. На следващо място участникът е представил  

описание на указания за тактика на действие при различни кризисни ситуации в обектите  

на община Айтос, както и реда и действията на охранителите, а именно: действие при 

пожар или земетресение; действия при въоръжено нападение; действия при сигнал за 

поставена бомба; действия при откриване на чанти или пакети със съмнително съдържание 

и др. Участникът е описал, че начините на контрол по организацията и дежурствата, ще се 

осъществява от офиса на „АБ Солюшън Секюрити“ ООД. Представил е план-схеми със 

снимки на обектите, примерен списък на автопатрулните екипи на територията на община 

Айтос. 

 

След като подробно разгледа и анализира техническото предложение на участника, 

както и съобразно методиката за оценка на офертите, част от документацията за участие, 

членовете на комисията считат, че по Подпоказател КТ2 -  «Организация на работата за 

изпълнение на поръчката» участникът следва да бъде оценен със 50 точки. За повече 

яснота, комисията счита, че следва да аргументира така направената оценка, предвид на 

което излага следните  

 

Мотиви: 

Участникът е описал  конкретните задължения на служителите на участника във 

връзка с дейностите включени в концепцията и съставляващите ги задачи, като са 

посочени конкретни срокове  за изпълнение. Представена е организационна структура на 

екип за изпълнение. Предвидени са мерки в кризисна ситуация, за наблюдение и контрол на 

изпълнение на дейностите. Представени са конкретни мерки  и механизми за комуникация 

и разпределение на задачите и отговорностите на членовете на екипа, както и при 

комуникация с възложителя и МВР - Комисията намира, че въпросното обстоятелство е 

налично.  

В техническото предложение Участникът е дал варианти за действие на 

охранителните при различни екстремни ситуации във връзка с предмета на договора. 

Дадени са телефонните номера, които охранителните работници на смяна ще използват при 

създадена ситуация на престъпно посегателство или бедствие в обекта. В таблица „Сили за 

реакция“ са дадени сили за реагиране, време реакция, състав. Автопатрулните екипи на 

фирмата ще бъдат локализирани в различни части с цел бърза и своевременна реакция и 



съдействие на физическата охрана осъществяваща пропускателния режим. Дадени са 

действията при въоръжено нападение с огнестрелно оръжие, при анонимен сигнал, при 

откриване на съмнителни автомобили, пакети, при масова безредици в близост до обекта, 

при стихийни бедствия, пожари, при земетресение и др., като е дадено и взаимодействието 

с МВР. Дадени са в четири точки действията на охранител или лице в територията на 

обекта. Подробно е описано оперативното взаимодействие с органите на МВР, ПБЗН, 

Дирекция национална система 112/контролни взаимодействия, информационни 

взаимоотношения, социално-психологически, правни, информационни и комуникационни, 

взаимодействие на охранителния екип с МВР, и др. 

Показател 2 – „Качество“ /Кт/ = (Кт1 +Кт2) 

По показателя Кт  участниците получават следните точки: 

 

№ 

по 

ред 

 

Участник  вх. №, дата Кт1 Кт2 Кт 

 

1 „Аркус - Сигурност Бургас” ООД 92-Ф-642/ 

23.05.2019г. 

35 35 70 

2 „АБ Солюшън Секюрити“ ООД 92-Ф-649/ 

23.05.2019г. 

50 50 100 

 

Комисията ще обяви на сайта на Община Айтос в раздел „Профил на купувача“ и на 

таблото за съобщения на Община Айтос, че ценовите предложения на допуснатите 

участници ще се отворят на 08.07.2019 г. от 11:00 часа в заседателната зала в сградата на 

Община Айтос. Протокол № 2 е съставен на 02.07.2019 год.   

 

На 08.07.2019 г., от 11:00 часа, в Заседателна зала на община Айтос Комисията 

проведе публично заседание на основание чл.57, ал.3 изречение трето от ППЗОП, за 

обявяване на ценовите предложения по процедурата, съгласно Протокол № 2 от 02.07.2019 

год., както и публикувано на Профила на купувача на Възложителя съобщение за 

провеждане на настоящото заседание.  

 Поради обективна невъзможност да присъства редовният състав на комисията, 

същата се замени от резервните членове съгласно  Заповед № РД-08-311/27.05.2019г. на 

Кмета на община Айтос, а именно: 

Председател:  Инж. Радоцвета Великова – главен експерт в дирекция „ТСУРР“; 

Членове:        1. Силвия Колева – старши експерт в отдел „ИДРР“; 

    2. Кина Димова – главен експерт в отдел „Общинска собственост“. 

 

Резервните членове, след запознаване със списъка на постъпилите оферти 

попълниха и подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията проведе публично заседание на основание чл. 57, ал. 3 изречение трето 

от ППЗОП, за обявяване на ценовите предложения по процедурата, съгласно Протокол № 2 

от 02.07.2019 год., както и публикувано на Профила на купувача на Възложителя 

съобщение за провеждане на настоящото заседание. 

 

На публичното заседание  присъстваха представители на участниците, както следва: 

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

2. Николай Петров - „Аркус - Сигурност Бургас” ООД; 

 



I. Комисията обяви получените оценки по показателите за оценка:  По показателя Кт 

участниците получават следните точки: 

 

№ 

по 

ред 

 

Участник  вх. №, дата Кт1 Кт2 Кт 

 

1 „Аркус - Сигурност Бургас” ООД 92-Ф-642/ 

23.05.2019г. 

35 35 70 

2 „АБ Солюшън Секюрити“ ООД 92-Ф-649/ 

23.05.2019г. 

50 50 100 

 

II. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертите на участниците и обяви предложените от тях цени, както следва: 

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

642/23.05.2019год. 

   - Ценовото предложение на участника е в запечатана, непрозрачна опаковка, в която 

след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ по образец от 

документацията, съдържащо следната предложена цена в размер на 73 950,00  (седемдесет 

и три  хиляди  деветстотин и петдесет) лева, без включено ДДС общо за целия срок на 

договора, от които: 

- 73 750,00 (седемдесет и три хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС – обща 

крайна цена за физическа охрана; 

- 200,00 (двеста) лева без ДДС – обща крайна  цена за СОТ. 

 

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

649/25.05.2019год. 

- Ценовото предложение на участника е в запечатана, непрозрачна опаковка, в която 

след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ по образец от 

документацията, съдържащо следната предложена цена в размер на 73 200,00 (седемдесет и 

три  хиляди  и двеста) лева, без включено ДДС общо за целия срок на договора, от 

които: 
- 73 000,00 (седемдесет и три хиляди) лева без ДДС – обща крайна цена за физическа 

охрана; 

- 200,00 (двеста) лева без ДДС – обща крайна  цена за СОТ. 

 

След оповестяване на ценовите предложение, Председателят на Комисията закри 

публичното заседание. 

Комисията продължи работа си в редовен състав на закрито заседание на  09.07.2019 

год. като извърши проверка за съответствието на ценовите предложения на участниците  с 

изискванията на възложителя, в т.ч. и за аритметични грешки и установи, че 

предложенията отговорят на изискванията. 

III. Комисията извърши оценка по показателя Предлагана цена и комплексната 

оценка и класира офертите, съгласно одобрения критерии „оптимално съотношение 

качество/цена“:  

№ 

по 

ред 

 

Участник  вх. №, дата Предлож

ена цена 

за физ. 

Охрана – 

Ц1 

Подпо

казате

л 1.1 – 

с макс. 

бр. 

точки 

50 

Предло

жена 

цена за 

СОТ -

Ц2 

Подпо

казате

л 1.2 – 

с макс. 

бр. 

точки 

50 

Показате

л 1 – 

Предлага

на цена 

/Ц/ 

Ц = (Ц1 + 

Ц2) х 



60% 

 

1 „Аркус - Сигурност 

Бургас” ООД 

92-Ф-642/ 

23.05.2019г. 

73 750,00 49,49 200,00 50 99,49 

2 „АБ Солюшън 

Секюрити“ ООД 

92-Ф-649/ 

23.05.2019г. 

73 000,00 50 200,00 50 100 

 

IV. Съгласно одобрената Методика за оценка на офертите формулата, по която се 

изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: 

К = Ц + Кт = 60 + 40  

1. К на участника „Аркус - Сигурност Бургас” ООД = Ц х 60% + Кт х 40%  = 

99,49 х 60% + 70 х 40 %  = 59,69 + 28 = 87,69 точки; 

2. К на участника „АБ Солюшън Секюрити“ ООД = Ц х 60% + Кт х 40%  = 

100 х 60% + 100 х 40 %  = 60 + 40 = 100 точки; 

 

V. Комисията извърши класирането на участниците: 

I-во място – участник „АБ Солюшън Секюрити“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-649/ 

23.05.2019г., с комплексна оценка – 100 точки; 

II-ро място – участник „Аркус - Сигурност Бургас” ООД, с оферта вх. № 92-Ф-

642/ 23.05.2019г., с комплексна оценка – 87,69 точки; 

 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи 

договори за 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”, с класирания  на I-во място 

участник. Протоколът е съставен на 09.07.2019 год.  

 

Настоящият доклад е съставен на 09.07.2019 год.  в един оригинален екземпляр и 

заедно с всички документи и протоколи в процедурата се предават на Възложителя за 

утвърждаване, съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП. 

  

На основание чл. 106 ал. 1 от ЗОП, неразделна част от настоящия доклад 

представляват Протокол  № 1 от 07.06.2019 год., Протокол № 2 от 02.07.2019год., Протокол 

№ 3 от 09.07.2019 год. 

 

Председател:………/П/………….. 

Невин Скендер 

 

Членове: 

1. Ваня Петкова:  ………/П/………… 

2. Мюмюн Мюмюн: ………/П/………… 

3. Инж. Радоцвета Великова: …………/П/…………. 

4. Силвия Колева: ………/П/………….. 

5. Кина Димова: ………/П/……………. 

 

 

Настоящият доклад, заедно с протоколите от работата на комисията и цялата 

документация за провеждане на процедурата, се предадоха на Възложителя на 09.07.2019 

год. 



 

Предал:……… /П/……………      - Председател на комисията 

 

Приел:……… /П/…………….  - Възложител  

      Васил Иванов Едрев 

Кмет на Община Айтос 


