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П Р О Т О К О Л   № 1 

На 02.07.2020 г. от 14:00 часа в община Айтос, Заседателна зала се проведе заседание  

на Комисията назначена със Заповед № РД-08-480 от 02.07.2020 г. на Васил Едрев – Кмет на 

община Айтос за подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите 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-20-16 от 

11.06.2020 г. на Кмета на община Айтос, с уникален номер в РОП на АОП 00195-2020-0007, в 

състав: 

 

Председател: Невин Скендер – юрист, външен експерт 

Членове:  

1. инж. Рачо Рачев - старши експерт в „ОМП“; 

2. Нина Петкова – началник отдел „Общинска собственост“. 

 

На публичното заседание присъства представители на участниците, както следва:  

1. Николай Димитров Петров – упълномощен представител на участника „Аркус – 

Сигурност Бургас“ ООД; 

2. Христо Анегностев Пенев – упълномощен представител на участника „АБ Солюшън 

Секюрити“ ООД. 

 

Комисията, проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП за отваряне 

на получените документи по процедурата. 

Председателят на комисията откри заседанието, като обяви състава на комисията, 

дневния ред, определения срок за приключване на нейната работа и протокола по чл. 48, ал. 6 

ППЗОП. 

До 17:00 часа на 01.07.2020 год.  са постъпили 2 броя оферти за участие в „публичното 

състезание“, а именно: 

  

№ по 

ред 

вх. №, дата, час Участник 

1. 92-Ф-648/ 01.07.2020 год., 11:45 ч. „Аркус – Сигурност Бургас“ ООД 

2. 92-Ф-652/ 01.07.2020 год., 14:08 ч. „АБ Солюшън Секюрити“ ООД 

 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от 

Закона за обществените поръчки, като основания за отвод не бяха установени. 

 

I. Отваряне на офертите 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание, както следва: 

 

1. Участник № 1 „Аркус – Сигурност Бургас“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-648/ 

01.07.2020 год., представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на 

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

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 47 ал. 4 от ППЗОП. 

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“.  
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2. Участник № 2 „АБ Солюшън Секюрити“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-652/ 

01.07.2020 год., представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща опис на 

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

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 47 ал. 4 от ППЗОП. 

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 извършване на всички действия съобразно законовите изисквания, приключи 

публичната част на заседанието. 

 

В периода от 06.07.2020 г. – 07.07.2020 г., в закрити заседания при пълен състав 

комисията продължи работата си, като разгледа представените документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и констатира следното: 

I. В хода на работата си Комисията констатира следното: 

1. Участник № 1 „Аркус – Сигурност Бургас“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-648/ 

01.07.2020 год., е представил следните документи: 

 - Опис на представените документи /по Образец/; 

- еЕЕДОП на участника „Аркус – Сигурност Бургас“ ООД на електронен носител /CD/, 

електронно подписан; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец); 

- 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: 

 

еЕЕДОП на участника „Аркус – Сигурност Бургас“ ООД 

- Комисията установи, че представеният еЕЕДОП, не е подписан с квалифициран 

електронен подпис, каквото е изискването на чл. 67 ал. 4 от ЗОП и тези на възложителя 

посочени в т. 9.2. от Раздел 3. Ред и условия за провеждане - Електронен Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на 

закона и условията на възложителя. Предвид констатираното Комисията указва на участника, 

че следва да представи електронен ЕЕДОП, който да бъде цифрово подписан и приложен на 

подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. 

- В част IV, Критерии за подбор, раздел А: Годност, участникът е декларирал  Лиценз за 

извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната 

охранителна дейност на територията на цялатастрана № 2368/13.11.2012 г.; Допълнение към 

лиценз № 2368/13.11.2012 г. за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 3 

от ЗЧОД – „сигнално-охранителна дейност”. Участникът не е декларирал, валидност на 

лиценза, съгласно изискванията на възложителя, посочени в раздел III.1.1) Годност за 

упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в 

професионални или търговски регистри  от обявлението за поръчка и  Раздел 3. Ред и условия 

за провеждане, т. 2.4.1. от документацията за участие. Комисията извърши служебна проверка 

на посочения от участника адрес https://www.mvr.bg/gdnp и констатира, че същият разполага с 

https://www.mvr.bg/gdnp
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валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 и т.9 от 

ЗЧОД. Поради наличието на публична информация комисията  приема за несъществен 

пропуска на участника. 

- В Част IV. „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

изисквания“, в поле: за извършени услуги от конкретния вид: участникът е декларирал 

услугите, на които е придобит опита му:    

1. "Осигуряване на невъоръжена охрана и СОТ за административната сграда на ТП на НОИ - 

Бургас и със СОТ във филиала в гр. Поморие", с Възложител: ТП на НОИ - Бургас; 

2. "Осъществяване на физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост 

на Община Айтос и второстепенните и разпоредилтели с бюджетни средства", с Възложител: 

Община Айтос. 

Комисията установи, че в публичното пространство (РОП на АОП и профила на 

купувача на възложителя ТП на НОИ - Бургас) липсват данни за първия обект, в това число за 

изпълнителите на услугите, поради което считаме, че декларираната информация не доказва по 

несъмнен начин съответствие с минималните изисквания на възложителя, съгласно т. 1 от 

раздел  III.1.3) Технически и професионални възможности от Обявлението за поръчка и 

подточка 2.4.2.1, от т. 2.4. Критерии за подбор от Документацията за участие. 

- В Част IV. „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

изисквания“,  в поле: Образователна и професионална квалификация, участникът не е 

декларирал наличието на техническо лице по поддръжката на СОT.  

Комисията прави обоснован извод, че участникът не е доказал съответствие с 

предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 2. от технически и 

професионални възможности в раздел III.1.3) от обявлението за поръчка и т. 2.4.2.2. от Раздел 3 

Ред и условия за провеждане. 

 Предвид констатираното Комисията указва на участника, че следва да представи 

допълнен еЕЕДОП в тези части с изискващата се информация и на основание чл.67, ал.5 от 

ЗОП да представи всички или част от документите, чрез които се доказва посочената в 

еЕЕДОП информация, тъй като това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 

2. Участник № 2 „АБ Солюшън Секюрити“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-652/ 01.07.2020 

год., е представил следните документи: 

- Опис на представените документи /по Образец/; 

- еЕЕДОП на участника „АБ Солюшън Секюрити“ ООД на електронен носител /CD/, 

електронно подписан;  

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец); 

- Декларация за конфиденциалност; 

- 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: 

 

В еЕЕДОП на участника „АБ Солюшън Секюрити“ ООД 

- В част IV, Критерии за подбор, раздел А: Годност, участникът е декларирал, че 

притежава Лиценз №2565/08.08.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност. От така 
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декларираната информация за комисията не е ясно дали е валиден лиценза за извършване на 

охранителна дейност, дали е за територията на цялата страна и/или на територията на община 

Айтос, издаден по реда на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), включващ 

задължително дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД. 

Комисията извърши служебна проверка в Регистъра на валидни лицензи за извършване 

на частна охранителна дейност на МВР на адрес https://www.mvr.bg/gdnp и констатира, че 

същият разполага с валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 

1, т. 2 от ЗЧОД за територията на цялата страна. Поради наличието на публична информация 

комисията приема за несъществен пропуска на участника. 

- В Част IV. „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

изисквания“, в поле: за извършени услуги от конкретния вид: участникът е декларирал 

услугите, на които е придобит опита му:    

1. Физическа охрана и СОТ на обекти собственост на Бургасбус ЕООД, с Възложител: 

Бургасбус ЕООД; 

2. Физическа охрана и СОТ на обекти собственост на Община Айтос, с Възложител: Община 

Айтос. 

Комисията установи, че в публичното пространство  липсват данни за първия обект, в 

това число за изпълнителите на услугите, поради което считаме, че декларираната информация 

не доказва по несъмнен начин съответствие с минималните изисквания на възложителя, 

съгласно т. 1 от раздел  III.1.3) Технически и професионални възможности от Обявлението за 

поръчка и подточка 2.4.2.1, от т. 2.4. Критерии за подбор от Документацията за участие. 

Предвид констатираното Комисията на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП указва на 

участника, че следва да представи всички или част от документите, чрез които се доказва 

посочената в еЕЕДОП информация, тъй като това е необходимо за законосъобразното 

провеждане на процедурата. 

 

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 09.07.2020 г.  

 

Председател: ………/П/………… 

   Невин Скендер 

Членове: 

1. ……………/П/…………….    2. …………/П/……………….. 

        инж. Рачо Рачев       Нина Петкова 

https://www.mvr.bg/gdnp

