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П Р О Т О К О Л № 2 

за разглеждане на техническите предложения 

 

От заседанието на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Охрана на обекти на Българското национално радио“. 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-975/07.08.2017 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 30.08.2017 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Дари Йорданов – ръководител отдел „Административни дейности и 

управление на собствеността“; 

Членове: 1. Люба Димчева – ръководител счетоводен отдел/главен счетоводител; 

 2. Десислава Лилова – директор на дирекция „Правна и ЧР“. 

 

III. Комисията установи, че в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни 

документи от следните участници: 

1. „Професионална защита – Електроник“ ООД, вх.№ ОП - 119/23.08.2017 г./ 14:40 ч. 

2. „БАТ Секюрити“ ЕООД, вх.№ ОП – 120/ 23.08.2017г./14:50 ч. 

3. „Елитком 95" ЕАД, вх.№ ОП – 123/ 29.08.2017г./14:50 ч. 

 

IV. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, както следва: 

 

1. Участникът „Професионална защита – Електроник“ ООД е представил следните 

документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

установи следното: участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, с 

които доказва съответствието си с предварително обявените критерии за подбор. 

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника 

„Професионална защита – Електроник“ ООД до следващия етап на процедурата – 

разглеждане на техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

2. Участникът „БАТ Секюрити“ ЕООД е представил следните документи на основание чл. 

54, ал. 9 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

установи следното: участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, с 

които доказва съответствието си с предварително обявените критерии за подбор. 
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Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника „БАТ Секюрити“ 

ЕООД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

3. Участникът „Елитком 95“ ЕАД е представил следните документи на основание чл. 54, 

ал. 9 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

установи следното: в раздел IV, буква В, т. 1б) от ЕЕДОП участникът е посочил изпълнението на 

услуги по организиране и осъществяване на денонощна физическа въоръжена и невъоръжена 

охрана на обекти на ВМА в София и страната, включително МБАЛ – София. Участникът е 

приложил обяснителна записка, в която е описал, че въпреки, че ВМА не фигурира като 

стратегически обект в Постановление № 181 от 20 юли 2009 г. на Министерския съвет на 

Република България за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от 

значение за националната сигурност, обектът е определен за стратегически обект със 

Заповед на министъра на отбраната, издадена на основание чл. 1, ал. 2 от ПМС 181/20.07.2009 

г. 

След проверка, комисията установи, че в Регистъра на обществените поръчки, 

поддържан от АОП, не може да бъде намерена информация за договора, по силата на който 

участникът „Елитком 95“ ЕАД е осъществявал услугите по охрана на обекти на ВМА, които е 

описал в ЕЕДОП. Заповедта, цитирана от участника, с която ВМА – София е определен за 

стратегически обект от значение за националната сигурност, не е публично достъпна. 

 

Предвид горното, комисията взе следните решения:  

- на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, да изиска от участника „Елитком 95“ ЕАД да 

представи копие на договор с рег. № 8176/01.07.2010 г. между него и Военномедицинска 

академия; 

- да изиска от министъра на отбраната информация относно наличието на заповед, с 

която ВМА – София е определен за стратегически обект от значение за националната 

сигурност. 

Решенията са взети единодушно. 

 

С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

V. Комисията се събра на ново заседание на 19.09.2017 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

Комисията установи, че с писмо изх. № 830/01.09.2017 г. до главния изпълнителен 

директор на „Елитком 95“ ЕАД е поискано представянето на копие на договор с рег. № 

8176/01.07.2010 г. между участника и Военномедицинска академия. С писмо изх. № 

833/04.09.2017 г. до министъра на отбраната е поискана информация относно наличието на 

заповед, с която ВМА – София е определен за стратегически обект от значение за 

националната сигурност. 

 

В БНР е постъпило писмо с вх. № ОП-129/05.09.2017 г. от „Елитком 95“ ЕАД. С него 

участникът е предоставил заверено копие на договор № 8176/01.07.2010 г., допълнителни 

споразумения към същия и приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приключването на 

охранителните дейности. 
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В БНР е постъпило писмо с вх. № 864/18.09.2017 г. от постоянния секретар на отбраната. 

В същото се потвърждава, че на основание чл. 1, ал. 2 от ПМС 181/20.07.2009 г., министърът на 

отбраната е издал Заповед № ОХ-862/30.11.2009 г., с която ВМА-София е определена за 

стратегически обект. ВМА – София представлява стратегически обект от значение за 

националната сигурност в периода от 07.08.2014 г. до 07.08.2017 г. 

Въз основа на описаните документи комисията установи, че участникът „Елитком 95“ ЕАД е 

изпълнил изискването на т.III.1.3. от обявлението за поръчката и Раздел V, т. 3.1 от 

документацията за участие в процедурата да има изпълнени на услуги, които са „сходни“ или 

„идентични“ с предмета и обема на настоящата обществената поръчка, а именно охрана на 

обекти с национална сигурност, съгласно Постановление № 181 от 20 юли 2009 г. за 

определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната 

сигурност. 

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника „Елитком 95“ до 

следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

VI. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците 

по реда на получаване на офертите, както следва: 

 

1. Предложението на участника „Професионална защита - Електроник“ ООД включва: 

- Техническо предложение съгласно образец на възложителя; 

- Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор; 

- Декларация за срока на валидност на офертата; 

- Описание на системата за контрол и помощ на охранителите и провеждане на 

инструктажи в „Професионална защита - Електроник“ ООД; 

- Концепция за организация на охраната на обектите на БНР; 

- Планове за охрана на обектите на БНР. 

 

Комисията извърши оценяване на техническото предложение на участника съобразно 

предварително обявените от възложителя критерии за оценка, както следва: 

 

Показател Б1 – Предложение за организация на охраната – 20 точки 

Мотиви: Участникът е предложил цялостна концепция за организация на охраната, 

съобразена с особености на обектите за охрана. Подробно са описани и отчетени при 

изготвянето на концепцията спецификите на всеки от обектите. Участникът ясно и точно е 

дефинирал задачите и отговорностите на отделните служители при извършване на дейностите 

по осъществяване на охраната на всеки от обектите. 

 

Показател Б2 – Разработени варианти за действие на охранителя при различни 

екстремални ситуации – 20 точки  

Мотиви: Участникът разработил вариантите за действие на охранителите при различните 

природни бедствия, аварии, пожари и сигнали за терористични актове и взаимодействие с 

органите на МВР, разработил действието на охранителите при сигнали получени от СОТ и 

Видеонаблюдение на обектите предмет на поръчката. 

 

Показател Б3 – Създадена система за контрол и помощ на охранителите – 20 точки 

Мотиви: Участникът е представил пълна и подробна информация за извършване на 

инструктажа и контрола на охранителите. Посочил е начина, по който се осъществява 

инструктажа, контрола и помощта на охранителите през цялото денонощие, както и през 

почивни и празнични дни. Описал е случаите, при които има възможност за организиране на 

подсилени денонощни дежурства. 



 

4 

 

 

 

На база на извършеното оценяване, участникът „Професионална защита - Електроник“ 

ООД получава техническа оценка Б = Б1+Б2+Б3 = 60 точки. 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

2. Предложението на участника „БАТ Секюрити“ ЕООД включва: 

- Техническо предложение съгласно образец на възложителя; 

- Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор; 

- Декларация за срока на валидност на офертата; 

- Описание на системата за контрол и помощ на охранителите и провеждане на 

инструктажи в „БАТ Секюрити“ ЕООД; 

- Концепция за организация на охраната на обектите на БНР; 

- Планове за охрана на обектите на БНР. 

 

Комисията извърши оценяване на техническото предложение на участника съобразно 

предварително обявените от възложителя критерии за оценка, както следва: 

 

Показател Б1 – Предложение за организация на охраната – 10 точки 

Мотиви: В плана за организация на охраната на обект „Централна апаратна“ не са 

взети предвид функциите на обекта като точка, от която се извършва разпространението на 

програмите на БНР. В раздел „Предназначение и характеристика на обекта“ са посочени 

само особеностите на разположението на обекта, но не и на неговото предназначение, което 

изобщо не е отразено в плана. 

По отношение на обекти „Регистратура класифицирана информация“ и „РРС Видин“ 

не е описано тяхното предназначение и съответно планът за охрана не е съобразен със 

същото. 

По отношение на трите обекта, подлежащи на охрана чрез СОТ, описаните задачи и 

отговорности на отделните служители са едни и същи, без да се отчитат особеностите на 

съответния обект. 

 

Показател Б2 – Разработени варианти за действие на охранителя при различни 

екстремални ситуации – 5 точки 

Мотиви: Изброени са различни видове рискове и е предложена методика за тяхната 

оценка. Въпреки това не са описани действията на охранителите  при настъпване на аварии. 

По отношение на обектите, охранявани със СОТ не са разработени вариантите на действие на 

охранителите при отделните видове природни бедствия, както и при наличие на аварии. 

 

Показател Б3 – Създадена система за контрол и помощ на охранителите – 20 точки 

Мотиви: Участникът е представил пълна и подробна информация за извършване на 

инструктажа и контрола на охранителите. Посочил е начина, по който се осъществява 

инструктажа, контрола и помощта на охранителите през цялото денонощие, както и през 

почивни и празнични дни. Описал е случаите, при които има възможност за организиране на 

подсилени денонощни дежурства. 

 

На база на извършеното оценяване, участникът „БАТ Секюрити“ ЕООД получава 

техническа оценка Б = Б1+Б2+Б3 = 35 точки. 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

 

3. Предложението на участника „Елитком 95" ЕАД включва: 

- Техническо предложение съгласно образец на възложителя; 
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- Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор; 

- Декларация за срока на валидност на офертата; 

- Описание на системата за контрол и помощ на охранителите и провеждане на 

инструктажи в „Елитком 95" ЕАД; 

- Концепция за организация на охраната на обектите на БНР; 

- Планове за охрана на обектите на БНР. 

 

Комисията извърши оценяване на техническото предложение на участника съобразно 

предварително обявените от възложителя критерии за оценка, както следва: 

 

Показател Б1 – Предложение за организация на охраната – 10 точки 

Мотиви: Концепцията за организация на охраната не е съобразена с особеностите на 

обектите за охрана. За охрана чрез СОТ е предложена една и съща концепция, като 

подлежащите на охрана обекти единствено са изброени, без да се посочва какви конкретни 

мерки за организация на охраната на всеки един от тях ще вземе участникът. 

В концепцията е посочено, че използваните контролни панели са според големината на 

обектите - малки, средни или големи, без да се посочват признаците за класификация на 

обектите и в коя от категориите попада всеки от охраняваните обекти на БНР. 

 

Показател Б2 – Разработени варианти за действие на охранителя при различни 

екстремални ситуации – 5 точки 

Мотиви: В плановете за охрана на обектите Районни радиостанции (РРС) на БНР липсва 

описание на действията, които ще бъдат предприети от изпълнителя при настъпване на авария. 

Участникът не е разработил действията, които ще бъдат предприети от охранителите при 

сигнали, получени от СОТ и видеонаблюдение. 

 

Показател Б3 – Създадена система за контрол и помощ на охранителите – 20 точки 

Мотиви: Участникът е представил пълна и подробна информация за извършване на 

инструктажа и контрола на охранителите. Посочил е начина, по който се осъществява 

инструктажа, контрола и помощта на охранителите през цялото денонощие, както и през 

почивни и празнични дни. Описал е случаите, при които има възможност за организиране на 

подсилени денонощни дежурства. 

 

На база на извършеното оценяване, участникът „Елитком 95“ ЕАД получава техническа 

оценка Б = Б1+Б2+Б3 = 35 точки. 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

4. Предложението на участника „АСО Панема“ ООД включва: 

- Техническо предложение съгласно образец на възложителя; 

- Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор; 

- Декларация за срока на валидност на офертата; 

- Описание на системата за контрол и помощ на охранителите и провеждане на 

инструктажи в „АСО Панема“ ООД; 

- Концепция за организация на охраната на обектите на БНР; 

- Планове за охрана на обектите на БНР. 

 

Комисията извърши оценяване на техническото предложение на участника съобразно 

предварително обявените от възложителя критерии за оценка, както следва: 

 

Показател Б1 – Предложение за организация на охраната – 20 точки 
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Мотиви: Участникът е предложил цялостна концепция за организация на охраната, 

съобразена с особености на обектите за охрана. Подробно са описани и отчетени при 

изготвянето на концепцията спецификите на всеки от обектите. Участникът ясно и точно е 

дефинирал задачите и отговорностите на отделните служители при извършване на дейностите 

по осъществяване на охраната на всеки от обектите. 

 

Показател Б2 – Разработени варианти за действие на охранителя при различни 

екстремални ситуации – 20 точки  

Мотиви: Участникът разработил вариантите за действие на охранителите при различните 

природни бедствия, аварии, пожари и сигнали за терористични актове и взаимодействие с 

органите на МВР, разработил действието на охранителите при сигнали получени от СОТ и 

Видеонаблюдение на обектите предмет на поръчката. 

 

Показател Б3 – Създадена система за контрол и помощ на охранителите – 20 точки 

Мотиви: Участникът е представил пълна и подробна информация за извършване на 

инструктажа и контрола на охранителите. Посочил е начина, по който се осъществява 

инструктажа, контрола и помощта на охранителите през цялото денонощие, както и през 

почивни и празнични дни. Описал е случаите, при които има възможност за организиране на 

подсилени денонощни дежурства. 

 

На база на извършеното оценяване, участникът „Асо Панема“ ООД получава 

техническа оценка Б = Б1+Б2+Б3 = 60 точки. 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

VII. След приключване на оценяването на техническите предложения, комисията взе 

следното решение: в деня на съставяне и подписване на протокола, който отразява 

извършеното оценяване и получените от всеки участник оценки, председателят на комисията 

да изготви съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите предложения на допуснатите 

участници. Отварянето да стане в срок от два работни дни след публикуване на съобщението 

на профила на купувача в програмно-редакционната сграда на БНР, като часът на отваряне 

бъде определен от председателя на комисията. 

Решението е взето единодушно 

 

VIII. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

 

Протоколът е съставен и подписан на 02.10.2017 г. 

 

 

 

 

Комисия: 

Дари Йорданов:    /п./ заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Люба Димчева:    /п./ заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Десислава Лилова:    /п./ заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 


