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ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

 

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 
Варна 9000,  ул. “Преслав” №16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259 

Рег. № 6821 / 20.11.2015 г. 
Екз. Единствен 

УТВЪРЖДАВАМ 
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

КОНТРААДМИРАЛ МИТКО ПЕТЕВ 
 20.12.2015 г. 

ПРОТОКОЛ 
по чл 68, ал. 7 от ЗОП 

 
от дейността на комисията за отваряне, разглеждане и оценяване на 

получените оферти за обществена поръчка „Денонощна физическа въоръжена 
охрана на военни формирования от ВМС” 

На 18.11.2015 г., комисия назначена със заповед на командира на ВМС 
№РД-01-945/17.11.2015 г., в състав: 

Председател: полковник Атанас Николов Пармаксъзов – началник на 
сектор „Договори и обществени поръчки” в щаба на ВМС; 

Членове: 
1. подполковник Здравко Любомиров Кукуянов, главен експерт в 

сектор „Финанси" в Командването на ВМС; 
2. капитан III ранг Тихомир Еманоилов Тодоров – началник на 

в.ф. 34960–Варна; 
3. майор Румен Йорданов Илиев – началник на в.ф. 32020–Варна; 
4. капитан Димитър Красимиров Ангелов – инспектор в отдел 

„Разкриване и разследване на престъпления” в Регионална служба „Военна 
полиция” Варна. 

5. цивилен служител Радка Железова Славова – главен 
юрисконсулт в Командването на ВМС; 

6. цивилен служител Енчо Илиев Илиев – старши експерт в сектор 
„Договори и обществени поръчки" в щаба на ВМС; 

се събраха да отворят, разгледат и оценят постъпилите оферти за 
участие в обществена поръчка с предмет „Денонощна физическа въоръжена 
охрана на военни формирования от ВМС” открита с решение на командира на 
ВМС Рег. №5486/06.10.2015 г. 

След обявяване от председателя на комисията на имената на 
кандидатите подали оферти, членовете на комисията представиха попълнени 
и подписани  декларации по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
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поръчки (ЗОП) и чл. 327, ал. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България (ЗОВСРБ), както и декларация по чл. 31, ал.3 от 
Вътрешните правила относно реда за планиране и организация на провеждане 
на процедури за възлагане на обществени поръчки във ВМС (заповед 
№372/26.06.2014 г. на командира на ВМС).  

I. ПУБЛИЧНА ЧАСТ: 
1. Лица присъствали на отварянето на офертите съгласно чл. 68, ал. 

3 от ЗОП: 
 Александър Ненков Йорданов, управител на „Бюро за охрана 

и сигурност – ИТ” ЕООД; 
 Борислав Ралчев Ралчев, представител на „Викинг-Николов” 

ЕООД представил оригинал и предал копие на нотариално заверено 
пълномощно; 

 Бранимир Петров Славов, представител на „Бат Секюрити” 
ЕООД представил оригинал и предал копие на нотариално заверено 
пълномощно; 

2. Организация на заседанието. 
Председателят на комисията обяви организацията на работа на 

комисията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената 
поръчка. 

Обществена поръчка „Денонощна физическа въоръжена охрана на 
военни формирования от ВМС” е открита с решение на командира на ВМС 
Рег. №5486/06.10.2015 г. по чл. 5, ал. 1, т. 2 (т. 23 от прил. 3 на ЗОП), чл. 14, 
ал. 1, т.2, чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), „Открита 
процедура” по реда на глава пета от ЗОП.  

Поръчката е регистрирана в Регистъра на обществените поръчки 
(РОП) на Агенцията за обществени поръчки (АОП) с №02899-2015-0004. В 
РОП, на 06.10.2015 г., са публикувани Решение (№690796) и Обявление 
(№690797) на поръчката. Същите, заедно с документацията на поръчката са 
публикувани в същия ден в Профила на купувача в сайта на Военноморските 
сили в регистрираната под № 041/01.10.2015 г. в Регистъра на обществените 
поръчки във ВМС поръчка с предмет „Денонощна физическа въоръжена 
охрана на военни формирования от ВМС”.  

Обществената поръчката е разделена на две обособени позиции – 
ОП №1 „Денонощна физическа въоръжена охрана на в.ф. 34960–Варна” и ОП 
№2 „Денонощна физическа въоръжена охрана на в.ф. 32020–Варна”.  

3. Получени оферти. 
До посочения в т. IV.3.4 на обявлението на поръчката срок за 

получаване (16:00 часа на 16.11.2015 г.) са получени оферти на следните 
участници: 

 „АСО София” ООД, получена в 10:00 часа на 16.11.2915 г., 
заведена с вх. №104/16.11.2015 г.; 
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 „Бюро за охрана и сигурност – ИТ” ЕООД, получена в 10:05 
часа на 16.11.2915 г., заведена с вх. №105/16.11.2015 г.; 

 „Бат Секюрити” ЕООД, получена в  10:30 часа на 16.11.2915 
г., заведена с вх. №106/16.11.2015 г.; 

 „Викинг – Николов” ЕООД, получена в  14:45 часа на 
16.11.2915 г., заведена с вх. вх. №107/16.11.2015 г. 

4. Отваряне на пликовете на постъпилите оферти. 
В присъствието на посочени по-горе представители на участниците, 

председателят на комисията пристъпи към публично отваряне на пликовете с 
подадените оферти, по реда на тяхното получаване, при което се констатира 
следното:  

1. „АСО София” ООД гр. София. Пликът на офертата е с 
ненарушена цялост и надписан съгласно изискванията на документацията. 
Участникът подава документи за кандидатстване и за двете обособени 
позиции, за което е представил отделни пликове №1, №2 и №3 за всяка 
обособена позиция.  

Пликове №3 с ценовите предложения за двете обособени позиции 
са здрави и надлежно надписани. Същите, без да се отварят, се подписаха от 
трима члена на комисията и представителите  на „Бюро за охрана и сигурност 
– ИТ” ЕООД и „Викинг Николов” ЕООД.  

Пликове №2 с техническите предложения за двете обособени 
позиции са здрави и надлежно надписани. Същите се отвориха, а документите 
в тях се подписаха от трима члена на комисията и представител на един от 
участниците. 

Пликове №1 с документите за подбор за двете обособени позиции 
са здрави и надлежно надписани. Същите се отвориха, а съдържанието им – 
оповестено на комисията и присъстващите представители на участниците. 

2. „Бюро за охрана и сигурност – ИТ” ЕООД  гр. София. Пликът на 
офертата е с ненарушена цялост и надписан съгласно изискванията на 
документацията. Участникът подава документи за кандидатстване и за двете 
обособени позиции, за което е поставил в плика с офертата, два отделни плика 
с оферти за всяка обособена позиция. Всеки един от тези пликовете съдържат 
пликове №1, №2 и №3 за обособената позиция за която е надписан.  

Пликове №3 с ценовите предложения за двете обособени позиции 
са здрави и надлежно надписани. Същите, без да се отварят, се подписаха от 
трима члена на комисията и представителите  на „Бат Секюрити” ЕООД и 
„Викинг Николов” ЕООД.  

Пликове №2 с техническите предложения за двете обособени 
позиции са здрави и надлежно надписани. Същите се отвориха, а документите 
в тях се подписаха от трима члена на комисията и представител на един от 
участниците. 
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Пликове №1 с документите за подбор за двете обособени позиции 
са здрави и надлежно надписани. Същите се отвориха, а съдържанието им – 
оповестено на комисията и присъстващите представители на участниците. 

3. „Бат Секюрити” ЕООД гр. София. Пликът на офертата е с 
ненарушена цялост и надписан съгласно изискванията на документацията. 
Участникът подава документи за кандидатстване и за двете обособени 
позиции, за което е представил отделни пликове №1, №2 и №3 за всяка 
обособена позиция.  

Пликове №3 с ценовите предложения за двете обособени позиции 
са здрави и надлежно надписани. Същите, без да се отварят, се подписаха от 
трима члена на комисията и представителите  на „Бюро за охрана и сигурност 
– ИТ” ЕООД и „Викинг Николов” ЕООД.  

Пликове №2 с техническите предложения за двете обособени 
позиции са здрави и надлежно надписани. Същите се отвориха, а документите 
в тях се подписаха от трима члена на комисията и представител на един от 
участниците. 

Пликове №1 с документите за подбор за двете обособени позиции 
са здрави и надлежно надписани. Същите се отвориха, а съдържанието им – 
оповестено на комисията и присъстващите представители на участниците. 

4. „Викинг – Николов” ЕООД гр. София. Пликът на офертата е с 
ненарушена цялост и надписан съгласно изискванията на документацията. 
Участникът подава документи за кандидатстване и за двете обособени 
позиции, за което е представил отделни пликове №1, №2 и №3 за всяка 
обособена позиция.  

Пликове №3 с ценовите предложения за двете обособени позиции 
са здрави и надлежно надписани. Същите, без да се отварят, се подписаха от 
трима члена на комисията и представителите  на „Бюро за охрана и сигурност 
– ИТ” ЕООД и „Бат Секюрити” ЕООД.  

Пликове №2 с техническите предложения за двете обособени 
позиции са здрави и надлежно надписани. Същите се отвориха, а документите 
в тях се подписаха от трима члена на комисията и представител на един от 
участниците. 

Пликове №1 с документите за подбор за двете обособени позиции 
са здрави и надлежно надписани. Същите се отвориха, а съдържанието им – 
оповестено на комисията и присъстващите представители на участниците. 

След приключване на публичната част, присъстващите 
представители на кандидатите за участници напуснаха заседанието . 

II. Анализ и оценка на документите в плик №1 „Документи за 
подбор”. 

Комисията пристъпи към подробно разглеждане на документите за 
подбор на участниците подали оферти. В хода на разглеждането и анализа на 
постъпилите документи, комисията констатира следното: 
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1. „АСО София” ООД гр. София. Плик №1 на ОП №1 съдържа всички 
изискуеми съгласно т. 10.1 документи, а плик №1 на ОП №2 – всички 
документи съгласно т. 11.5 на документацията на поръчката. Всички 
документи са валидни, подписани и подпечатани от управителя на „АСО 
София” ООД.  

„АСО София” ООД представя лиценз за извършване на частна 
охранителна дейност №9/13.04.2004 г.  Участникът е представил платежно 
нареждане за внесена по сметка на Възложителя гаранция за участие в ОП №1 
и ОП №2, в размер съответстващ на посочения в т. III.1.1 от обявлението.  

„АСО София” ООД притежава собствен център за професионално 
обучение на охранители, за който е представил лиценз 
№201212992/27.07.2012 г. 

Направената проверка в посочените от участника регистри показа, 
че за участника няма данни да е в производство по ликвидация  или 
несъстоятелност.  

В резултат на направения анализ на представените документи за 
подбор и направените проверки, комисията счита, че  „АСО София” ООД 
удовлетворява изискванията на т. 9 от документацията на поръчката и може да 
се допусне до разглеждане на документите в плик №2 „Техническо 
предложение за изпълнение на поръчката”. 

2. „Бюро за охрана и сигурност – ИТ” ЕООД  гр. София. Плик №1 на 
ОП №1 съдържа всички изискуеми съгласно т. 10.1 документи, а плик №1 на 
ОП №2 – всички документи съгласно т. 11.5 на документацията на поръчката. 
Всички документи са валидни, подписани и подпечатани от управителя на 
дружеството.  

„Бюро за охрана и сигурност – ИТ” ЕООД представя лиценз за 
извършване на частна охранителна дейност №513/16.02.2005 г. Участникът е 
представил платежно нареждане за внесена по сметка на Възложителя 
гаранция за участие в ОП №1 и ОП №2 в размер съответстващ на посочения в 
т. III.1.1 от обявлението.  

Участникът представя договор с център за професионално обучение 
„Съксес 04” ЕООД за подготовка на охранители, за който е приложен лиценз  
№200612329/21.06.2006 г. 

Направената проверка в посочените от участника регистри показа, 
че за участника няма данни да е в производство по ликвидация  или 
несъстоятелност.  

В резултат на направения анализ на представените документи за 
подбор и направените проверки, комисията счита, че  „Бюро за охрана и 
сигурност – ИТ” ЕООД  удовлетворява изискванията на т. 9 от 
документацията на поръчката и може да се допусне до разглеждане на 
документите в плик №2 „Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката”. 

3. „Бат Секюрити” ЕООД гр. София. Плик №1 на ОП №1 съдържа 
всички изискуеми съгласно т. 10.1 документи, а плик №1 на ОП №2 – всички 
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документи съгласно т. 11.5 на документацията на поръчката. Всички 
документи са валидни, подписани и подпечатани от управителя на Бат 
Секюрити” ЕООД гр. София.  

„Бат Секюрити” ЕООД представя лиценз за извършване на частна 
охранителна дейност №361/10.09.2004 г. Участникът е представил платежно 
нареждане за внесена по сметка на Възложителя гаранция за участие в ОП №1 
и ОП №2, в размер съответстващ на посочения в т. III.1.1 от обявлението. 

Участникът представя договор с център за професионално обучение 
„СиО Трейнинг” ЕООД за подготовка на охранители, за който е приложен 
лиценз  №2015121244/28.09.2015 г. 

Направената проверка в посочените от участника регистри показа, 
че за участника няма данни да е в производство по ликвидация  или 
несъстоятелност.  

В резултат на направения анализ на представените документи за 
подбор и направените проверки, комисията счита, че  Бат Секюрити” ЕООД 
гр. София удовлетворява изискванията на т. 9 от документацията на поръчката 
и може да се допусне до разглеждане на документите в плик №2 „Техническо 
предложение за изпълнение на поръчката”. 

4. „Викинг – Николов” ЕООД гр. София. Плик №1 на ОП №1 съдържа 
всички изискуеми съгласно т. 10.1 документи, а плик №1 на ОП №2 – всички 
документи съгласно т. 11.5 на документацията на поръчката. Всички 
документи са валидни, подписани и подпечатани от управителя на 
дружеството.  

„Викинг – Николов” ЕООД представя лиценз за извършване на 
частна охранителна дейност №395/14.10.2004 г. Участникът е представил 
банкова гаранция издадена от „Юробанк България” АД, за участие в ОП №1 и 
ОП №2 в размер съответстващ на посочения в т. III.1.1 от обявлението.  

Участникът представя договор с център за професионално обучение 
„Викинг 1” ЕООД за подготовка на охранители, за който е приложен лиценз  
№200612401/06.02.2007 г. 

Направената проверка в посочените от участника регистри показа, 
че за участника няма данни да е в производство по ликвидация  или 
несъстоятелност.  

В резултат на направения анализ на представените документи за 
подбор и направените проверки, комисията счита, че  „Викинг – Николов” 
ЕООД удовлетворява изискванията на т. 9 от документацията на поръчката и 
може да се допусне до разглеждане на документите в плик №2 „Техническо 
предложение за изпълнение на поръчката”. 

III. РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 
Комисията счита, че участниците подали оферти за участие в 

обществена поръчка „Денонощна физическа въоръжена охрана на военни 
формирования от ВМС” открита с решение на командира на ВМС Рег. 
№5486/06.10.2015 г., отговарят на установените в т. 9 на документацията на 
поръчката изисквания.  
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IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА: 
Комисията предлага да се пристъпи към разглеждане на 

документите в плик №2 на офертите.  

 

Председател:  полковник  Атанас Пармаксъзов 
 19.11.2015 г. 

1. подполковник  Здравко Кукуянов; 
 19.11.2015 г. 

2. капитан III ранг  Тихомир Тодоров; 
 19.11.2015 г. 

3. майор Румен Илиев; 
 19.11.2015 г. 

4. капитан  Димитър Ангелов; 
 19.11.2015 г. 

5. цивилен служител  Радка Славова; 
 19.11.2015 г. 

6. цивилен служител  Енчо Илиев; 
 19.11.2015 г. 

 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 


