
П Р О Т О К О Л № 2 

 

В периода от 08.09.2020 год. до 10.09.2020 год., в община Айтос, Заседателна зала 

се проведоха заседания 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“. 

 

Поради обективна невъзможност да присъства инж. Рачо Рачев – редовен член на 

комисията, същата се замества от определената съгласно Заповед № РД-08-480 от 

02.07.2020 г.  на Кмета на община Айтос, резервен член Мюмюн Мюмюн – Началник 

отдел „ПНООП“.  Поради настъпилата смяна на член на комисията, същата подписа на 

основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, декларация за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 

от ЗОП, след узнаване на участниците. 

 

Комисията започна работа като пристъпи към разглеждане на допълнително 

представените документи от участниците по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП във връзка с 

чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в Протокол № 1, комисията е дала 

възможност,  в срок до 5 (пет) работни дни, считано от получаването на протокола, 

участниците, по отношение на които е констатирано липса, непълнота или несъответствие 

на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие 

с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, да представят на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнителна информация. 

В съответствие с чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, Протокол № 1 от работата на комисията, е 

публикуван на профил на купувача на Община Айтос, на 09.07.2020 г. В същият ден, 

протоколът е изпратен до всички участници, на посочените от тях електронни адреси.  

 

В посочения срок в деловодството на Община Айтос са постъпили допълнителни 

документи от участниците, както следва: 

 

№ по 

ред 

вх. №, дата, час Участник 

1. 92-Ф-704/ 13.07.2020 год. 11:29 ч.  „АБ Солюшън Секюрити“ ООД 
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2. 92-Ф-708/ 14.07.2020 год. 11:02 ч. „Аркус – Сигурност Бургас“ ООД 

 

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-648/ 

01.07.2020 год., е представил следните допълнителни документи: 

- Опис на представените документи; 

- еЕЕДОП за участника „Аркус – Сигурност Бургас“ ООД на електронен носител 

/CD/; 

-  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с номер в РОП на 

АОП 00145-2015-0247; 

-  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с номер в РОП на 

АОП 00195-2018-0001; 

- Заверено копие на валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност 

№ 2368/13.11.2012 год. за извършване на дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД – „Охрана на 

имуществото на физически и юридически лица“, издаден от ГД „Национална полиция“ на 

МВР; 

- Заверено копие на валидно допълнение към Лиценза  за извършване на частна 

охранителна дейност № 2368/13.11.2012 год. за извършване на дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 

от ЗЧОД – „Сигнално-охранителна дейност“ и дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 – „Охрана на 

обекти – недвижими имоти“, издадено на 26.11.2018 год. от от ГД „Национална полиция“ 

на МВР; 

 

В Протокол № 1 Комисията е констатирала, 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.  

Въпреки предоставената му правна възможност участникът не е отстранил 

несъответствието в офертата си и отново е представил еЕЕДОП с липсващ квалифициран 

електронен подпис. Т.е. за комисията липсва валидно подписано изявление от участника 

за декларираната от него липса на основания за отстраняване и за съответствието му с 

критерии за подбор.  

Предвид горе изложеното Комисията счита, че участникът „Аркус – Сигурност 

Бургас“ ООД е представил оферта с вх. № 92-Ф-648/ 01.07.2020 год., която не отговаря на 

условията за представяне и на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП следва да бъде отстранен 

от участие в процедурата. 

 

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

01.07.2020 год., е  представил следните допълнителни документи: 

- Придружително писмо с изх. № 533/13.07.2020 год.; 

По отношение на направената проверка в Регистъра на валидни лицензи за 

извършване на частна охранителна дейност на МВР в Протокол № 1 относно годност, 

участникът е декларирал, че притежава Лиценз №2565/08.08.2013 г. за извършване на 



3 

 

частна охранителна дейност. По своя преценка участникът е представил доказателства за 

притежавания лиценз, а именно: Копие на валиден лиценз за извършване на частна 

охранителна дейност № 2565/08.08.2013 год. за извършване на дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 

от ЗЧОД – „Охрана на имуществото на физически и юридически лица“, издаден от ГД 

„Национална полиция“ на МВР; 

- Заверено копие на валидно допълнение към Лиценза  за извършване на частна 

охранителна дейност № 2565/08.08.2013 год. за извършване на дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 

от ЗЧОД – „Сигнално-охранителна дейност“ и дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 – „Охрана на 

обекти – недвижими имоти“, издадено на 30.01.2018 год. от от ГД „Национална полиция“ 

на МВР; 

Във връзка с констатираното  в Протокол № 1 от Комисията в представения 

ЕЕДОП от участника, в Част IV. „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и 

професионални изисквания“, За декларираните поръчки за услуга, участникът е 

представил следните доказателства: 

- Копие на Договор № 17-3 от 25.07.2017 год.скключен между „Бургасбус“ ЕООД и 

„АБ Солюшън Секюрити“ ООД за извършване на физическа охрана и СОТ на обекти 

собственост на дружеството; 

- Референция за добро изпълнение издадено от 10.07.2019 год., издадено от 

„Бургасбус“ ЕООД. Комисията прави обоснован извод, че участникът е отстранил 

несъответствието в офертата си, като е представил доказателства в подкрепа на 

декларираната информация. 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 

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

съответствие със ЗОП и изискванията на възложителя. Участникът  „АБ Солюшън 

Секюрити“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-652/ 01.07.2020 год. се допуска до следващ етап, 

разглеждане на техническото предложение на участника. 

 

II. Съгласно Методиката - Раздел 2 от документацията, на оценка подлежат 

предложения които са в съответствие с Техническата спецификация и не бъдат преценени 

като „Недопустима оферта”. „Недопустима оферта” е тази оферта, която не отговаря на 

техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е 

подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото 

е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.  

Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за 

подбор, комисията реши да разгледа техническото предложение на допуснатия Участник 

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

Комисията взе решение да разгледа Предложението за изпълнение на поръчката на 

горе посочения участник, по отношение на съответствието му с изискванията на 

възложителя за изпълнение на поръчката посочени в Раздел 1 - Техническа спецификация 

от документацията. 

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

01.07.2020 год. е представил следните документи: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3 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 и представлява 

участника. Приема срока за изпълнение да бъде 12 месеца. Декларира, че е съгласен и 
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приема клаузите на приложения проект на договор, както и че при изготвяне на офертата 

са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и 

условията на труд. Декларирал, е че срокът на валидност на офертата е 180 календарни 

дни. 

В техническото предложение участникът предлага следните срокове: 

- 20 минути за отстраняване на възникнала авария по системите за техническа 

охрана на обектите, считано от момента на получаване на обаждането от представител на 

възложителя; 

- Време за реакция от наша страна след подаден сигнал от СОТ на някой от 

обектите: 10 минути. 

 

Приложени са:  

1. Концепция за организацията на охраната; 

2. Планове за охрана на обектите – 22броя.  

3. Представени са правилници за пропускателния режим и вътрешния ред; 

4. Представени са инструкции за спецификата на извършваната охранителна 

дейност и функционалните задължения на охранителите на място на обектите; 

5. План-схеми на физическа охрана и охрана със СОТ за всеки обект по отделно.  

 

 Кратко описание на Концепцията за организацията на охраната 

 Участникът е започнал в Концепцията си с нормативната база, която ще бъде 

спазена при изпълнение на дейността. Концепцията регламентира методологията, 

технологията и организацията на „АБ Солюшън Секюрити“ ООД за осъществяване на 

невъоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество. План за охрана 

за всеки един от обектите, които включват: - организация на охраната (постове, смени, 

маршрути, комуникации и др.); - особености на охранявания обект; - данни за 

използваните МПС; - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката; -График за 

работа на охранителите; - тактика на действие при различни ситуации, време за реагиране 

в кризисни ситуации (в минути) за всеки обект поотделно; 

 План за действие при кризисни ситуации - пожар, наводнение, земетресение и др.; 

План за усилване на физическата охрана със сили за реагиране при заплаха от бомбени 

атентати, терористични атаки и др;  План за оперативно взаимодействие с органите на 

МВР, както и за оперативна връзка с определено от Възложителя лице или лица; 

Инструкция за правата и задълженията на охранителите;  Списък на документите, 

осигурени от участника, които ще се водят за всеки от обектите, предмет на поръчката 

(тетрадки, дневници и др.);  Описание на изградена система за контрол и съдействие на 

охранителите през цялото денонощие; Описание на изградена система за обучение, 

ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите; 

 На следващо място в концепцията си участникът е изложил подхода си при 

изпълнението на обществената поръчка. Цел на физическата охрана и охраната със СОТ. 
Задачи по обезпечаване на сигурността на обектите, с посочени надграждащи изисквания. 

Основни подходи за обезпечаване на сигурността на обекта, целите и очакваните 

резултати. Комплексна система за охрана, включваща: Дискретен мониторинг /контрол, 

наблюдение и анализи/, Физическа защита, Дежурен мониторинг център, Мобилни 

автопатрулни групи. Представена е организация на дейността по обезпечаване на 

сигурността на обектите. Взаимодействие с органите на МВР при осъществяване на 



5 

 

охранителната дейност. Описана е документацията. Посочен е Контрола на охранителната 

дейност и охранителния състав. 

        

Мотиви: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника и констатира, че същото отговаря на 

предварително обявените условия. 

След обстоен анализ на представената Концепция за охрана на обектите на 

участника, Комисията прави обоснован извод, че  участникът е взел предвид особеностите 

на обектите, посочил е рисковете при изпълнение на охранителната дейност. Представил е 

подробно разписани маршрути и обходи за всеки обект по отделно. Участникът е изложил 

подхода си при изпълнението на обществената поръчка, като е допълнил изискванията на 

техническата спецификация, съобразно целите и очакваните резултати. Участникът е 

предложил детайлно разписана, подробна и конкретно съобразена с техническата 

спецификация организация за извършване на охранителната дейност. 

 Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 

предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на 

Техническото предложение на участника „АБ Солюшън Секюрити“ ООД с оферта вх.№ 

92-Ф-652/ 01.07.2020 год. с тях, комисията допуска участника до оценка на техническото  

предложение. 

 

III. Комисията пристъпи към оценка по показателя Концепция за организацията 

на охраната - П1 на допуснатия участник, съгласно одобрената от Възложителя 

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, а именно:  

 

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

01.07.2020 год., получава 100 точки: 

 

 След като подробно разгледа и анализира техническото предложение на участника, 

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

комисията счита, че по Показател П1 -  Концепция за организацията на охраната - 

участникът следва да бъде оценен със 100 точки. За повече яснота, комисията счита, че 

следва да аргументира така направената оценка, предвид на което излага следните  

 Мотиви: 

Представена е организация на персонала, който ще извършва охраната (физическа 

и със СОТ) на обектите, включително описание и брой на постове, брой охранители, 

разположение, режим на сменност, пропусквателен режим, вид на техническите средства 

за охрана /средства за принуда и защита/, с които всеки един охранител ще разполага - 

съгласно техническата спецификация и действащото законодателство, като са взети 

предвид особеностите на обектите. Посочени са връзки на взаимодействие, осигуряващи 

сигурността на всеки от охраняваните обекти, вкл. при възникване на кризисни ситуации, 

природни бедствия, нерегламентирано настаняване, ползване, аварии, терористични 

актове и взаимодействие с органите на МВР, ПБЗН, както и за оперативна връзка с 

определено от Възложителя лице или лица. Задължения и действия на охранителния 

състав при възникване на правонарушения и кризисни ситуации. Задължения и 

отговорности при охраната със СОТ. 
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Посочени са документите, които ще се водят за всеки от обектите, предмет на 

поръчката (дневници, регистри и др.), свързани с изпълнението на поръчката, съобразно 

ЗЧОД. 

 Представена е система от мерки, които участникът ще прилага за контрол на 

дейността на охранителите и поддържането на СОТ, при изпълнението на охранителната 

дейност за всеки обект; 

 

Комисията взе решение да публикува на сайта на Община Айтос в раздел „Профил 

на купувача“ съобщение, че ценовите предложения на допуснатите участници ще се 

отворят на 17.09.2020 год. от 12:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Айтос. 

 

Настоящият протокол е съставен на 10.09.2020 г. 

 

Председател: ………/П/………… 

Невин Скендер 

Членове: 

1. ………/П/…………    2. ………/П/………… 

        Мюмюн Мюмюн    Нина Петкова 


