
9000 пл. Независимост 1    Директор: 052/665012   Факс:052/602088 
„ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР”- ВАРНА 

 
ПРОТОКОЛ  

 
 

от публично заседание на комисия за разглеждане на оферти по 
открита процедура за  избор на изпълнител на обществена поръчка, с 
предмет „Извършване на охранителна дейност в  обекти  на 
Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна“,  за нуждите   
на ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА, 
обявена на официалната страница на АОП, с обявление изх. № 
971/10.06.2014 г., както и на официалната страница на ТЕАТРАЛНО-
МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА 

 
Днес  10.07.2014 г.   от 10.00 часа се проведе публично заседание 

на комисия, в състав, определен със заповед № 443/09.07.2014 г.  на 
Директора  на ТМПЦ и на основание чл. 68 от ЗОП, за разглеждане и 
оценка  и класиране на  офертите по открита процедура за  избор на 
изпълнител на обществена поръчка, с предмет „Извършване на 
охранителна дейност в  обекти  на Театрално-Музикален 
Продуцентски Център Варна“,  за нуждите   на ТЕАТРАЛНО-
МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА, обявена на 
официалната страница на АОП, с обявление изх. № 971/10.06.2014 г., 
както и на официалната страница на ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН 
ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА. 

  
На заседанието присъстваха следните членове на комисията: 
 
1. Надежда Спасова – председател 
2. Коста Костадинов – член 
3. Петранка Байчева  - член 
 Живко Калев – резервен член 
 
 
Заседанието на комисията беше открито от председателя 

Надежда Спасова.  
Kомисията се запозна обстойно с утвърдената от възложителя 

документация за участие в процедурата, както и с начина на оценяване 
на офертите на участниците. След като получиха списъка с 
участниците и подадените оферти, всички членове на комисията 
подписаха декларации по чл. 35, от Закона за обществените поръчки. 



На заседанието присъстваха участници в процедурата и техни 
упълномощени представители. Комисията провери самоличността и 
представителната власт на присъстващите и отбеляза данните за това в 
протокола, както следва: 

1. Ивелин Тодоров – управител на „ИНТЕР СОД“ ЕООД, подал 
оферта № 12,  с вх. № 1073/09.07.2014 г.; 

2. Михаил Ценов – представител на „СОД Варна“ АД, подал 
оферта № 8, с вх. № 1067/08.07.2014 г., редовно упълномощен от 
представляващия дружеството; 

3. Радослав Бонзуков – явил се в качеството на представител на 
„Фараон“ ЕООД, подал оферта № 11, с вх. № 1072/09.07.2014 г.  

След като разгледа представеното от последния пълномощно, 
комисията единодушно прецени, че присъстващият не е редовно 
упълномощен от представляващия дружеството за участие в настоящия 
търг,  с оглед на което прецени, че Радослав Бонзуков не може да 
представлява „Фараон“ ЕООД, но с оглед публичността на заседанието, 
предоставя възможност на същия да присъства в лично качество. 

4. Кирил Тодоров – управител на „Алфа Груп 01“ ЕООД 
5. Добромир Илиев - представител на „БГ СОД“ ООД, подал 

оферта № 14, с вх. № 1076/09.07.2014 г., редовно упълномощен от 
представляващия дружеството; 

6. Любен Любенов – представител на „Тандем Гард“ ЕООД,  
подал оферта № 6, с вх. № 1063/08.07.2014 г., редовно упълномощен от 
представляващия дружеството; 

 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертите по реда на 

тяхното постъпване.  

До определеното в поканата време 17,00 ч. на 09.07.2014г. за 
подаване на оферти в сградата на ТМПЦ – гр. Варна, стая № 108, на 
адрес: гр. Варна, пл. Независимост № 1, са депозирани 14 
(четиринадесет) оферти, а именно: 

№ Наименование на 
Участника 

Входящ 
номер на 
офертата 

Номер 
по ред 
на 
офертата 

Дата на 
получаване на 
офертата 

Час на 
получаване 
на офертата 

1. „АГЕНЦИЯ  ДАГА 
ПОЛИС“ ООД 

1049 1 04.07.2014 год. 10,32h 

2. „СПАРТАК" ООД 1050 2 04.07.2014 год. 14,02h 
3. „МУЛТИФОРС” 

ЕООД 
1054 3 07.07.2014 год. 10,08h 

4. „ЕЛИТКОМ 95 " 1057 4 07.07.2014 год. 13,53h 



АД 
5. „Д.М.СЕКЮРИТИ 

ГРУП" ООД 
1062 5 08.07.2014 год. 09,57h 

6. „ТАНДЕМ ГАРД" 
ЕООД  

1063 6 08.07.2014 год. 10,01h 

7. „АРЕС ГРУП" ООД 1066 7 08.07.2014 год. 15,06h 
8. „СОД ВАРНА" АД 1067 8 08.07.2014 год. 15,40h 
9. „АЛФА ГРУП 01" 

ЕООД 
1068 9 08.07.2014 год. 16,22h 

10. „ПС ГАРД" ЕООД 1069 10 09.07.2014 год. 11,57h 
11. „ФАРАОН“ ЕООД 1072 11 09.07.2014 год. 14,39h 
12. “ИНТЕР СОД“ 

ЕООД 
1073 12 09.07.2014 год. 16,05h 

13. “ЛЮКРИМ ГАРД“ 
ООД 

1074 13 09.07.2014 год. 16,11h 

14. “БГ СОД“ ООД 1076 14 09.07.2014 год. 16,24 h 

            Не са постъпили оферти след крайния срок. 

Председателят на комисията представи оферта № 1, с вх. No 1049/ 
04.07.2014 г.  на „АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС“ ООД,  ЕИК 121403379, със 
седалище и адрес на управление:  гр. София, 1618, район „Овча купел“, 
ул. „Коломан“, № 1, представлявано от Емил Стойчев Василев – 
управител.

Офертата е постъпила в деловодството на ТЕАТРАЛНО-
МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА на 04.07.2014 г. в 
10,32 часа. Същата е представена в запечатан непрозрачен плик, като 
върху плика са посочени предмета на поръчката, наименованието на 
фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

  

Председателят на комисията отвори плика и комисията 
констатира наличието на три отделни плика. Трима от членовете на 
комисията подписаха плик № 3, съдържащ ценовото предложение на 
кандидата. Комисията предложи на присъстващите участници един от 
тях също да подпише плик № 3, но участниците не пожелаха да се 
възползват от тази възможност. След това комисията отвори плик № 2 и 
членовете ѝ подписаха документите, съдържащи се в него. Комисията 
предложи на присъстващите участници един от тях също да подпише 
документите, съдържащи се в плик  № 2, но участниците не пожелаха да 
се възползват от тази възможност. 

Председателят на комисията отвори плик № 1 и пристъпи към 
оповестяването на документите и информацията, които той съдържа, 
както и към проверка на съответствието на съдържанието на плика със 
списъка по чл. 56, ал. 1, т.14 ЗОП. 



Председателят на комисията представи на присъстващите 
документите, съдържащи се плик № 1, а именно: 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата. 
2.Административни сведения за участника – попълнен и подписан 

образец; 
3.  Извлечение от ТР към АВ, съдържащо ЕИК на участника; 
4. Декларация № 1 за получена тръжна документация - по образец; 
5. Декларация № 2 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 

т. 1, б. „а-д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т.1 ЗОП – 2 бр., подписани от всеки от 
двамата управители на дружеството. 

6. Декларация № 3 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 2 и т. 3,  ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т.2 ЗОП – 2 бр., подписани от всеки от 
двамата управители на дружеството. 

7. Справка – декларация за реализиран специализиран оборот 
общо за последните три години, който надхвърля 300 000 лева /триста 
хиляди/ лева. 

 8.  Заверено за вярност копие от валиден лиценз № 413/05.11.2004 
г. за извършване на частна охранителна дейност. 

9. Заверено за вярност копие от валиден лиценз № 682/04.10.2005 г. 
за извършване на частна охранителна дейност. 

10. Заверено за вярност писмо МВР, с рег. № ОВ-14521, екз. № 2 
/10.09.2009 г., удостоверяващо  валидността на издадените лицензи, с 
оглед настъпила промяна в наименованието на дружеството от 
„Агенция Дага–С“ ООД в „АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС“ ООД. 

11. Декларация от представляващия, в уверение на това, че  
наименованието на дружеството е променено от „Агенция Дага–С“ 
ООД в „АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС“ ООД и промяната е вписана в 
Търговския регистър към Агенция по вписванията на 24.07.2009 г. 

12. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните три години, с посочен предмет 
на договорите, дати, стойности, получатели. 

13.Списък на три собствени на дружеството МПС, придружен с 
копия от регистрационните талони на посочените в списъка такива. 

14. Декларация № 7 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител, ще осигури за периода на действие на договора 
оборудване за изпълнение на поръчката, състоящо се в средства за 
мобилна комуникация и униформено облекло. 

15. Декларация № 8 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител на обществената поръчка, ще осигури за срока на 
действие на договора квалифициран личен състав, който е преминал 
успешно курс за първоначално  обучение и/или притежаващ 
професионална квалификация „охранител“, съгласно чл. 28 от ЗЧОД. 



16. Заверено от участника копие на платежен документ за закупена 
документация за настоящата открита процедура. 

17. Декларация № 4 /по образец/ относно обстоятелствата по чл. 
56, ал. 1, т. 8 ЗОП. 

18. Декларация № 5 /по образец/ във връзка с чл. 58 ЗОП 
19. Декларация № 6 /по образец/за приемане на условията на 

проекта на договора по образец. 
 
След като обсъди документите приложени от участник № 1 в  

плик  № 1, комисията установи, че същите съответстват на формалните 
изисквания за съдържанието на плик № 1, посочени от възложителя в 
обявлението за провеждане на открита процедура за избор на 
изпълнител на настоящата обществена поръчка и чл. 56, ал.1, т.14  ЗОП. 

 
Председателят на комисията представи оферта № 2, с вх. No 1050/ 

04.07.2014 г.  на „СПАРТАК“ ООД,  ЕИК 103982622, със седалище и адрес 
на управление:  гр. Варна, жк. „Младост“, бл. 147, вх. 1, ап. 29, с адрес за 
кореспонденция: гр. Варна, ул. „Академик Андрей Сахаров“ № 1, ет. 2, 
представлявано от Янко Борисов Янков – управител.

Офертата е постъпила в деловодството на ТЕАТРАЛНО-
МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА на 04.07.2014 г. в 
14,02 часа. Същата е представена в запечатан непрозрачен плик, като 
върху плика са посочени предмета на поръчката, наименованието на 
фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

  

Председателят на комисията отвори плика и комисията 
констатира наличието на три отделни плика. Трима от членовете на 
комисията подписаха плик № 3, съдържащ ценовото предложение на 
кандидата. Комисията предложи на присъстващите участници един от 
тях също да подпише плик № 3, но участниците не пожелаха да се 
възползват от тази възможност. След това комисията отвори плик № 2 и 
членовете ѝ подписаха документите, съдържащи се в него. Комисията 
предложи на присъстващите участници един от тях също да подпише 
документите, съдържащи се в плик  № 2, но участниците не пожелаха да 
се възползват от тази възможност. 

Председателят на комисията отвори плик № 1 и пристъпи към 
оповестяването на документите и информацията, които той съдържа, 
както и към проверка на съответствието на съдържанието на плика със 
списъка по чл. 56, ал. 1, т.14  ЗОП. 

Председателят на комисията представи на присъстващите 
документите, съдържащи се плик № 1, а именно: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
2. Административни сведения за участника – попълнен и 

подписан образец; 



3. Копие от идентификационна карта за регистрация по булстат, 
съдържаща ЕИК на участника; 

4. Декларация № 1 за получена тръжна документация - по образец; 
5. Декларация № 2 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 

т. 1, б. „а-д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т.1 ЗОП, подписана управителя на 
дружеството. 

6. Декларация № 3 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 2 и т. 3,  ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т.2 ЗОП, подписана от управителя на 
дружеството. 

7. Справка – декларация за реализиран специализиран оборот 
общо за последните три години, който надхвърля 300 000 лева /триста 
хиляди/ лева. 

8. Справка за предприятието, счетоводен баланс, финансов отчет 
на дружеството за 2011 г., за 2012 г. и за 2013 г. 

 9.  Заверено за вярност копие от валиден лиценз № 877/07.08.2006 
г. за извършване на частна охранителна дейност. 

10. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните три години, с посочен предмет 
на договорите, дати, стойности, получатели. 

11. Заверени от участника копия на трите договора, описани в 
списъка по предходната точка, всеки от тях придружен с референция за 
добро изпълнение от съответния възложител, а единият от тях и с 
приложени към него техническа оферта и ценова оферта, на базата на 
които е бил определен за изпълнител и е подписал договор. 

12.Списък на пет собствени или наети от дружеството МПС, 
придружен с копия от регистрационните талони на четири от тях - 
собствени на дружеството и договор за наем на едното от тях. 

13. Декларация № 7 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител, ще осигури за периода на действие на договора 
оборудване за изпълнение на поръчката, състоящо се в средства за 
мобилна комуникация и униформено облекло. 

14. Декларация № 8 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител на обществената поръчка, ще осигури за срока на 
действие на договора квалифициран личен състав, който е преминал 
успешно курс за първоначално  обучение и/или притежаващ 
професионална квалификация „охранител“, съгласно чл. 28 от ЗЧОД. 

15. Заверено от участника копие на платежен документ за закупена 
документация за настоящата открита процедура. 

16. Декларация № 4 /по образец/ относно обстоятелствата по чл. 
56, ал. 1, т. 8 ЗОП. 

17. Декларация № 5 /по образец/ във връзка с чл. 58 ЗОП 
18. Декларация № 6 /по образец/ за приемане на условията на 

проекта на договора по образец. 



19. Планове за охрана на всеки от обектите, предмет на настоящата 
обществена поръчка, придружени с проекти за график за охраната на 
всеки един от тях. 

 
След като обсъди документите приложени от участник № 2 в  

плик  № 1, комисията установи, че същите съответстват на формалните 
изисквания за съдържанието на плик № 1, посочени от възложителя в 
обявлението за провеждане на открита процедура за избор на 
изпълнител на настоящата обществена поръчка. 

 
Председателят на комисията представи оферта № 3, с вх. No 1054/ 

07.07.2014 г.  на „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД,  ЕИК 831 637 711, със 
седалище и адрес на управление:  гр. София, ул. „Калина Малина“ № 
24, ет. 1, ап. 2 А, и с посочен адрес за кореспонденция: гр. София 1582,  
жк. Дружба 2, бл. 310А, вх. Б, ет. 1, представлявано от Магдалена 
Емилова Пеева – управител.

Офертата е постъпила в деловодството на ТЕАТРАЛНО-
МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА на 07.07.2014 г. в 
10,08 часа. Същата е представена в запечатан непрозрачен плик, като 
върху плика са посочени предмета на поръчката, наименованието на 
фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

  

Председателят на комисията отвори плика и комисията 
констатира наличието на три отделни плика. Трима от членовете на 
комисията подписаха плик № 3, съдържащ ценовото предложение на 
кандидата. Комисията предложи на присъстващите участници един от 
тях също да подпише плик № 3, но участниците не пожелаха да се 
възползват от тази възможност. След това комисията отвори плик № 2 и 
членовете ѝ подписаха документите, съдържащи се в него. Комисията 
предложи на присъстващите участници един от тях също да подпише 
документите, съдържащи се в плик  № 2, но участниците не пожелаха да 
се възползват от тази възможност. 

Председателят на комисията отвори плик № 1 и пристъпи към 
оповестяването на документите и информацията, които той съдържа, 
както и към проверка на съответствието на съдържанието на плика със 
списъка по чл. 56, ал. 1, т.14  ЗОП. 

Председателят на комисията представи на присъстващите 
документите, съдържащи се плик № 1, а именно: 

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
2. Административни сведения за участника – попълнен и 

подписан образец; 
3. Удостоверение от Агенция по вписванията, съдържащо ЕИК на 

участника; 
4. Удостоверение от НАП за регистрация по ЗДДС. 



5. Копие от идентификационна карта за регистрация по булстат, 
съдържаща ЕИК на участника; 

6. Декларация за регистрация по ЗТР от представляващия 
дружеството. 

7. Декларация № 1 за получена тръжна документация - по образец; 
8. Декларация № 2 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 

т. 1, б. „а-д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т.1 ЗОП, подписана управителя на 
дружеството. 

9. Декларация № 3 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 2 и т. 3,  ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т.2 ЗОП ,  подписана от управителя на 
дружеството. 

10. Справка – декларация за реализиран специализиран оборот 
общо за последните три години, който надхвърля 300 000 лева /триста 
хиляди/ лева. 

11.  Заверено за вярност копие от валиден лиценз № 240/29.06.2004 
г. за извършване на частна охранителна дейност. 

12. Заверено за вярност копие от валиден лиценз № 1726/18.01.2012 
г. за извършване на частна охранителна дейност. 

13. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните три години, с посочен предмет 
на договорите, дати, стойности, получатели. 

14. Осем броя референции от възложители за добро изпълнение от 
страна на участника на договори с предмет сходен с предмета на 
настоящата поръчка. 

15.Списък на четири собствени на дружеството МПС, придружен с 
копия от регистрационните им талони. 

16. Техническо оборудване, с което участникът разполага за целите 
на изпълнение на настоящата обществена поръчка. 

17. Декларация № 7 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител, ще осигури за периода на действие на договора 
оборудване за изпълнение на поръчката, състоящо се в средства за 
мобилна комуникация и униформено облекло. 

14. Декларация № 8 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител на обществената поръчка, ще осигури за срока на 
действие на договора квалифициран личен състав, който е преминал 
успешно курс за първоначално  обучение и/или притежаващ 
професионална квалификация „охранител“, съгласно чл. 28 от ЗЧОД. 

15. Заверено от участника копие на платежен документ за закупена 
документация за настоящата открита процедура. 

16. Декларация № 4 /по образец/ относно обстоятелствата по чл. 
56, ал. 1, т. 8 ЗОП. 

17. Декларация № 5 /по образец/ във връзка с чл. 58 ЗОП 



18. Декларация № 6 /по образец/ за приемане на условията на 
проекта на договора по образец. 

19. Планове за охрана на всеки от обектите, предмет на настоящата 
обществена поръчка, придружени с проекти за график за охраната на 
всеки един от тях. 

 
След като обсъди документите приложени от участник № 3 в  

плик  № 1, комисията установи, че същите съответстват на формалните 
изисквания за съдържанието на плик № 1, посочени от възложителя в 
обявлението за провеждане на открита процедура за избор на 
изпълнител на настоящата обществена поръчка. 

 
Председателят на комисията представи оферта № 4, с вх. No 1057/ 

07.07.2014 г.  на „ЕЛИТКОМ 95“ АД,  ЕИК 121054073, със седалище и 
адрес на управление:  гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ № 96, с адрес за 
кореспонденция: гр. София 1000, ул. „Бачо Киро“ № 10, представлявано 
от Димитър Димитров Минчев – прокурист.

Офертата е постъпила в деловодството на ТЕАТРАЛНО-
МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА на 07.07.2014 г. в 
13,53 часа. Същата е представена в запечатан непрозрачен плик, като 
върху плика са посочени предмета на поръчката, наименованието на 
фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

  

Председателят на комисията отвори плика и комисията 
констатира наличието на три отделни плика. Трима от членовете на 
комисията подписаха плик № 3, съдържащ ценовото предложение на 
кандидата. Комисията предложи на присъстващите участници един от 
тях също да подпише плик № 3, но участниците не пожелаха да се 
възползват от тази възможност. След това комисията отвори плик № 2 и 
членовете ѝ подписаха документите, съдържащи се в него. Комисията 
предложи на присъстващите участници един от тях също да подпише 
документите, съдържащи се в плик  № 2, но участниците не пожелаха да 
се възползват от тази възможност. 

Председателят на комисията отвори плик № 1 и пристъпи към 
оповестяването на документите и информацията, които той съдържа, 
както и към проверка на съответствието на съдържанието на плика със 
списъка по чл. 56, ал. 1, т.14  ЗОП. 

Председателят на комисията представи на присъстващите 
документите, съдържащи се плик № 1, а именно: 

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
2. Административни сведения за участника – попълнен и 

подписан образец; 
3. Удостоверение от Агенция по вписванията, съдържащо ЕИК на 

участника; 



4. Декларация № 1 за получена тръжна документация - по образец; 
5. Декларация № 2 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 

т. 1, б. „а-д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т.1 ЗОП – 4 бр. подписани от всеки от 
членовете на Съвета на директорите на дружеството, както и на 
представляващите юридически лица – членове на съвета на 
директорите на дружеството, както и от прокуриста на дружеството. 

6. Декларация № 3 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 2 и т. 3,  ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т.2 ЗОП – 4 бр., подписани от всеки от 
членовете на Съвета на директорите на дружеството, както и на 
представляващите юридически лица – членове на съвета на 
директорите на дружеството, както и от прокуриста на дружеството. 

7. Справка – декларация за реализиран специализиран оборот 
общо за последните три години, който надхвърля 300 000 лева /триста 
хиляди/ лева. 

8.  Заверено за вярност копие от валиден лиценз № 550/25.03.2005 
г. за извършване на частна охранителна дейност. 

9. Заверено за вярност копие от валиден лиценз № 1540/26.08.2010 
г. за извършване на частна охранителна дейност. 

10. Декларация със списък на основните договори за услуги, 
сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три 
години, с посочен предмет на договорите, дати, стойности, получатели. 

11. Три броя референции от възложители за добро изпълнение от 
страна на участника на договори с предмет сходен с предмета на 
настоящата поръчка. 

12.Списък на три собствени на дружеството МПС, придружен с 
копия от регистрационните им талони. 

13. Декларация № 7 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител, ще осигури за периода на действие на договора 
оборудване за изпълнение на поръчката, състоящо се в средства за 
мобилна комуникация и униформено облекло. 

14. Декларация № 8 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител на обществената поръчка, ще осигури за срока на 
действие на договора квалифициран личен състав, който е преминал 
успешно курс за първоначално  обучение и/или притежаващ 
професионална квалификация „охранител“, съгласно чл. 28 от ЗЧОД. 

15. Заверено от участника копие на платежен документ за закупена 
документация за настоящата открита процедура. 

16. Декларация № 4 /по образец/ относно обстоятелствата по чл. 
56, ал. 1, т. 8 ЗОП. 

17. Декларация № 5 /по образец/ във връзка с чл. 58 ЗОП 
18. Декларация № 6 /по образец/ за приемане на условията на 

проекта на договора по образец. 



19. Подписан от участника на всяка страница проект на договора, 
предмет на настоящата поръчка, съставляващ част от документацията . 

 
След като обсъди документите приложени от участник № 4 в  

плик  № 1, комисията установи, че същите съответстват на формалните 
изисквания за съдържанието на плик № 1, посочени от възложителя в 
обявлението за провеждане на открита процедура за избор на 
изпълнител на настоящата обществена поръчка. 

 
Председателят на комисията представи оферта № 5, с вх. No 1062/ 

08.07.2014 г.  на „Д.М.СЕКЮРИТИ ГРУП“ ООД,  ЕИК 131355648, със 
седалище и адрес на управление:  гр. София, кв. „Лозенец“ ул. 
„Люботрън“ № 13, ет. 3, ап. 5, представлявано от Валентина Христова 
Владимирова – управител.

 
  

Офертата е постъпила в деловодството на ТЕАТРАЛНО-
МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА на 08.07.2014 г. в 
09,57 часа. Същата е представена в запечатан непрозрачен плик, като 
върху плика са посочени предмета на поръчката, наименованието на 
фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

Председателят на комисията отвори плика и комисията 
констатира наличието на три отделни плика. Трима от членовете на 
комисията подписаха плик № 3, съдържащ ценовото предложение на 
кандидата. Комисията предложи на присъстващите участници един от 
тях също да подпише плик № 3, но участниците не пожелаха да се 
възползват от тази възможност. След това комисията отвори плик № 2 и 
членовете ѝ подписаха документите, съдържащи се в него. Комисията 
предложи на присъстващите участници един от тях също да подпише 
документите, съдържащи се в плик  № 2, но участниците не пожелаха да 
се възползват от тази възможност. 

Председателят на комисията отвори плик № 1 и пристъпи към 
оповестяването на документите и информацията, които той съдържа, 
както и към проверка на съответствието на съдържанието на плика със 
списъка по чл. 56, ал. 1, т.14  ЗОП. 

Председателят на комисията представи на присъстващите 
документите, съдържащи се плик № 1, а именно: 

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
2. Административни сведения за участника – попълнен и 

подписан образец; 
3. Удостоверение от Агенция по вписванията, съдържащо ЕИК на 

участника; 
4. Декларация № 1 за получена тръжна документация - по образец; 



6. Декларация № 2 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 1, б. „а-д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т.1 ЗОП – 2 бр., подписани от 
представляващия дружеството и съдружниците. 

7. Декларация № 3 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 2 и т. 3,  ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т.2 ЗОП – 2 бр., подписани от 
представляващия дружеството и съдружниците. 

8. Справка – декларация за реализиран специализиран оборот 
общо за последните три години, който надхвърля 300 000 лева /триста 
хиляди/ лева. 

9.  Заверено за вярност копие от валиден лиценз № 526/28.02.2005 
г. за извършване на частна охранителна дейност. 

10. Списък  на основните договори за услуги, сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните три години, с посочен предмет 
на договорите, дати, стойности, получатели. 

11. Девет броя референции от възложители за добро изпълнение 
от страна на участника на договори с предмет сходен с предмета на 
настоящата поръчка. 

12.Списък на шест собствени и наети от дружеството МПС, 
придружен с копия от регистрационните талони на двата собствени на 
дружеството МПС, както и заверено от участника копие от договор за 
наем и копия от регистрационни талони на четири МПС. 

13. Декларация № 7 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител, ще осигури за периода на действие на договора 
оборудване за изпълнение на поръчката, състоящо се в средства за 
мобилна комуникация и униформено облекло. 

14. Декларация № 8 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител на обществената поръчка, ще осигури за срока на 
действие на договора квалифициран личен състав, който е преминал 
успешно курс за първоначално  обучение и/или притежаващ 
професионална квалификация „охранител“, съгласно чл. 28 от ЗЧОД. 

15. Заверено от участника копие на платежен документ за закупена 
документация за настоящата открита процедура. 

16. Декларация № 4 /по образец/ относно обстоятелствата по чл. 
56, ал. 1, т. 8 ЗОП. 

17. Декларация № 5 /по образец/ във връзка с чл. 58 ЗОП 
18. Декларация № 6 /по образец/ за приемане на условията на 

проекта на договора по образец. 
 
След като обсъди документите приложени от участник № 5 в  

плик  № 1, комисията установи, че същите съответстват на формалните 
изисквания за съдържанието на плик № 1, посочени от възложителя в 
обявлението за провеждане на открита процедура за избор на 
изпълнител на настоящата обществена поръчка. 



Председателят на комисията представи оферта № 6, с вх. No 1063/ 
08.07.2014 г.  на „ТАНДЕМ  ГАРД“ ЕООД,  ЕИК 125 575 757, със 
седалище и адрес на управление:  гр. Търговище, ул. „Стоян Заимов“ № 
1, , представлявано от Димчо Атанасов – управител.

 
  

Офертата е постъпила в деловодството на ТЕАТРАЛНО-
МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА на 08.07.2014 г. в 
10,01часа. Същата е представена в запечатан непрозрачен плик, като 
върху плика са посочени предмета на поръчката, наименованието на 
фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

Председателят на комисията отвори плика и комисията 
констатира наличието на три отделни плика. Трима от членовете на 
комисията подписаха плик № 3, съдържащ ценовото предложение на 
кандидата. Комисията предложи на присъстващите участници един от 
тях също да подпише плик № 3, но участниците не пожелаха да се 
възползват от тази възможност. След това комисията отвори плик № 2 и 
членовете ѝ подписаха документите, съдържащи се в него. Комисията 
предложи на присъстващите участници един от тях също да подпише 
документите, съдържащи се в плик  № 2, но участниците не пожелаха да 
се възползват от тази възможност. 

Председателят на комисията отвори плик № 1 и пристъпи към 
оповестяването на документите и информацията, които той съдържа, 
както и към проверка на съответствието на съдържанието на плика със 
списъка по чл. 56, ал. 1, т.14  ЗОП. 

Председателят на комисията представи на присъстващите 
документите, съдържащи се плик № 1, а именно: 

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
2. Административни сведения за участника – попълнен и 

подписан образец; 
3. Копие от съдебно решение за първоначална регистрация на 

дружеството в Окръжен съд – гр. Търговище. 
4. Копие от съдебно решение, удостоверяващо вписано 

прехвърляне на предприятието с фирма „Тандем Гард – Димчо 
Атанасов, от едноличния търговец на „ТАНДЕМ ГАРД“ ЕООД. 

5. Копие от идентификационна карта за регистрация по булстат, 
съдържаща ЕИК на участника. 

6. удостоверение от НАП за регистрация по ЗДДС. 
7. Удостоверение от Агенция по вписванията, съдържащо ЕИК на 

участника; 
8. Декларация № 1 за получена тръжна документация - по образец; 
9. Декларация № 2 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 

т. 1, б. „а-д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т.1 ЗОП, подписана от представляващия  
дружеството. 



10. Декларация № 3 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 2 и т. 3,  ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т.2 ЗОП – подписана от представляващия  
дружеството. 

11. Справка – декларация за реализиран специализиран оборот 
общо за последните три години, който надхвърля 300 000 лева /триста 
хиляди/ лева. 

12.  Заверено за вярност копие от валиден лиценз № 
1016/22.12.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност. 

13. Декларация  на основните договори за услуги, сходни с 
предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, с 
посочен предмет на договорите, дати, стойности, получатели. 

14. Удостоверение № 063 от Национална асоциация на фирми за 
търговска сигурност и охрана, че дружеството е член на асоциацията. 

15. Писмо от ОДП – Търговище, в уверение на това, че дружеството 
извършва охранителна дейност на територията на ОДП – гр. Търговище 
и от нейна страна не са допускани нарушения и няма данни за 
нерегламентирана дейност от страна на фирмата, съпричастност към 
силови групировки, както и участие на криминално проявени лица 
сред охранителите. 

16. Банкова референция от „Банка ДСК“ ЕАД 
17. Осемнадесет броя референции от възложители за добро 

изпълнение от страна на участника на договори с предмет сходен с 
предмета на настоящата поръчка. 

18.Списък на пет собствени или наети от дружеството МПС, 
придружен с копия от регистрационните талони и снимки на 
собствените на дружеството МПС, както и от договор за лизинг и 
регистрационен талон и снимка наедно от посочените МПС.  

19. Декларация № 7 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител, ще осигури за периода на действие на договора 
оборудване за изпълнение на поръчката, състоящо се в средства за 
мобилна комуникация и униформено облекло. 

20. Декларация № 8 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител на обществената поръчка, ще осигури за срока на 
действие на договора квалифициран личен състав, който е преминал 
успешно курс за първоначално  обучение и/или притежаващ 
професионална квалификация „охранител“, съгласно чл. 28 от ЗЧОД. 

21. Заверено от участника копие на платежен документ за закупена 
документация за настоящата открита процедура. 

22. Декларация № 4 /по образец/ относно обстоятелствата по чл. 
56, ал. 1, т. 8 ЗОП. 

23. Декларация № 5 /по образец/ във връзка с чл. 58 ЗОП 
24. Декларация № 6 /по образец/ за приемане на условията на 

проекта на договора по образец. 



25. Подписан от участника на всяка страница проект на договора, 
предмет на настоящата поръчка, съставляващ част от документацията. 

26. Сертификат за внедрена система за управление на качеството 
ISO 9001:2008. 

27. Лиценз за „Център за професионално обучение към „Тандем 
Гард“ ЕООД“. 

28. Разрешение за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения за собствени нужди  чрез електронна 
съобщителна мрежа. 

29. Копие от удостоверение за администратор на лични данни, 
издадено от Агенция за защита на личните данни. 

30. Застрахователна полица за сключена застраховка „обща 
гражданска отговорност“. 

31. Застрахователна полица за сключена застраховка 
„професионална отговорност“. 

32. Описание на техническото оборудване на участника. 
33. Декларация за техническо оборудване. 
34. Презентация на участника. 
  
След като обсъди документите приложени от участник № 6 в  

плик  № 1, комисията установи, че същите съответстват на формалните 
изисквания за съдържанието на плик № 1, посочени от възложителя в 
обявлението за провеждане на открита процедура за избор на 
изпълнител на настоящата обществена поръчка. 

 
Председателят на комисията представи оферта № 7, с вх. No 1066/ 

08.07.2014 г.  на „АРЕС ГРУП“ ООД,  ЕИК 103527189, със седалище и 
адрес на управление:  гр. Варна, ул. „Христо Ботев“ № 8, ет.2, 
представлявано от Грациела Николаева Георгиева – управител.

 
  

Офертата е постъпила в деловодството на ТЕАТРАЛНО-
МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА на 08.07.2014 г. в 
15,06 часа. Същата е представена в запечатан непрозрачен плик, като 
върху плика са посочени предмета на поръчката, наименованието на 
фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

Председателят на комисията отвори плика и комисията 
констатира наличието на три отделни плика. Трима от членовете на 
комисията подписаха плик № 3, съдържащ ценовото предложение на 
кандидата. Комисията предложи на присъстващите участници един от 
тях също да подпише плик № 3, но участниците не пожелаха да се 
възползват от тази възможност. След това комисията отвори плик № 2 и 
членовете ѝ подписаха документите, съдържащи се в него. Комисията 



предложи на присъстващите участници един от тях също да подпише 
документите, съдържащи се в плик  № 2, но участниците не пожелаха да 
се възползват от тази възможност. 

Председателят на комисията отвори плик № 1 и пристъпи към 
оповестяването на документите и информацията, които той съдържа, 
както и към проверка на съответствието на съдържанието на плика със 
списъка по чл. 56, ал. 1, т.14  ЗОП. 

Председателят на комисията представи на присъстващите 
документите, съдържащи се плик № 1, а именно: 

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
2. Административни сведения за участника – попълнен и 

подписан образец; 
3.  Удостоверение от Агенция по вписванията, съдържащо ЕИК на 

участника; 
4. Декларация № 1 за получена тръжна документация - по образец; 
5. Декларация № 2 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 

т. 1, б. „а-д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т.1 ЗОП, подписана от представляващия  
дружеството – по образец. 

6. Декларация № 3 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 2 и т. 3,  ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т.2 ЗОП – подписана от представляващия  
дружеството. 

7. Отчет за приходи и разходи за 2011 г., 2012 г., 2013 г. 
8.  Заверено за вярност копие от валиден лиценз № 1492/10.03.2010 

г. за извършване на частна охранителна дейност. 
9. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните три години, с посочен предмет 
на договорите, дати, стойности, получатели. 

10. Шест броя референции от възложители за добро изпълнение 
от страна на участника на договори с предмет сходен с предмета на 
настоящата поръчка. 

11.Списък на девет собствени или наети от дружеството МПС, 
придружен от договор за лизинг и четири броя приложения към него, 
седем договора за покупко – продажба на  МПС, един договор за наем 
на МПС, както и предварителен договор за продажба на МПС.  

12. Декларация № 7 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител, ще осигури за периода на действие на договора 
оборудване за изпълнение на поръчката, състоящо се в средства за 
мобилна комуникация и униформено облекло. 

13. Декларация № 8 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител на обществената поръчка, ще осигури за срока на 
действие на договора квалифициран личен състав, който е преминал 
успешно курс за първоначално  обучение и/или притежаващ 
професионална квалификация „охранител“, съгласно чл. 28 от ЗЧОД. 



14. Заверено от участника копие на платежен документ за закупена 
документация за настоящата открита процедура. 

15. Декларация № 4 /по образец/ относно обстоятелствата по чл. 
56, ал. 1, т. 8 ЗОП. 

16. Декларация № 5 /по образец/ във връзка с чл. 58 ЗОП 
17. Декларация № 6 /по образец/ за приемане на условията на 

проекта на договора по образец. 
18. Подписан от участника на всяка страница проект на договора, 

предмет на настоящата поръчка, съставляващ част от документацията. 
  
След като обсъди документите приложени от участник № 7 в  

плик  № 1, комисията установи, че същите съответстват на формалните 
изисквания за съдържанието на плик № 1, посочени от възложителя в 
обявлението за провеждане на открита процедура за избор на 
изпълнител на настоящата обществена поръчка. 

 
Председателят на комисията представи оферта № 8, с вх. No 1067/ 

08.07.2014 г.  на „СОД - ВАРНА“ АД,  ЕИК 103136921, със седалище и 
адрес на управление:  гр. Варна, ул. „Бузлуджа“ № 15, представлявано 
от Стефан Колев Ганков – изпълнителен директор.

 
  

Офертата е постъпила в деловодството на ТЕАТРАЛНО-
МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА на 08.07.2014 г. в 
15,40 часа. Същата е представена в запечатан непрозрачен плик, като 
върху плика са посочени предмета на поръчката, наименованието на 
фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

Председателят на комисията отвори плика и комисията 
констатира наличието на три отделни плика. Трима от членовете на 
комисията подписаха плик № 3, съдържащ ценовото предложение на 
кандидата. Комисията предложи на присъстващите участници един от 
тях също да подпише плик № 3, но участниците не пожелаха да се 
възползват от тази възможност. След това комисията отвори плик № 2 и 
членовете ѝ подписаха документите, съдържащи се в него. Комисията 
предложи на присъстващите участници един от тях също да подпише 
документите, съдържащи се в плик  № 2, но участниците не пожелаха да 
се възползват от тази възможност. 

Председателят на комисията отвори плик № 1 и пристъпи към 
оповестяването на документите и информацията, които той съдържа, 
както и към проверка на съответствието на съдържанието на плика със 
списъка по чл. 56, ал. 1, т.14  ЗОП. 

Председателят на комисията представи на присъстващите 
документите, съдържащи се плик № 1, а именно: 

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата; 



2. Административни сведения за участника – попълнен и 
подписан образец; 

3. Копие от идентификационна карта за регистрация по булстат, 
съдържаща ЕИК на участника; 

4.  Копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС; 
5. Декларация № 1 за получена тръжна документация - по образец; 
6. Декларация № 2 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 

т. 1, б. „а-д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т.1 ЗОП – по образец – пет броя, от името 
на всеки от членовете на съвета на директорите на участника, както и от 
името на представляващите участника; 

7. Декларация № 3 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 2 и т. 3,  ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т.2 ЗОП – по образец – пет броя, от името 
на всеки от членовете на съвета на директорите на участника, както и от 
името на представляващите участника; 

8. Декларация за реализиран оборот за последните три 
приключили финансови години – 2011г., 2012 г., 2013 г., който 
надхвърля 300 000 лева. 

9.  Заверено за вярност копие от валиден лиценз № 171/15.06.2004г. 
за извършване на частна охранителна дейност. 

10. Заверено за вярност копие от валиден лиценз № 
170/15.06.2004г. за извършване на частна охранителна дейност; 

11. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните три години, с посочен предмет 
на договорите, дати, стойности, получатели. 

12. Три броя референции от възложители за добро изпълнение от 
страна на участника на договори с предмет сходен с предмета на 
настоящата поръчка. 

13.Списък на тридесет и две собствени или наети от дружеството 
МПС, придружен от регистрационни талони на 31 МПС.  

14. Декларация № 7 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител, ще осигури за периода на действие на договора 
оборудване за изпълнение на поръчката, състоящо се в средства за 
мобилна комуникация и униформено облекло. 

15. Декларация № 8 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител на обществената поръчка, ще осигури за срока на 
действие на договора квалифициран личен състав, който е преминал 
успешно курс за първоначално  обучение и/или притежаващ 
професионална квалификация „охранител“, съгласно чл. 28 от ЗЧОД. 

16. Заверено от участника копие на платежен документ за закупена 
документация за настоящата открита процедура. 

17. Декларация № 4 /по образец/ относно обстоятелствата по чл. 
56, ал. 1, т. 8 ЗОП. 

18. Декларация № 5 /по образец/ във връзка с чл. 58 ЗОП 



19. Декларация № 6 /по образец/ за приемане на условията на 
проекта на договора по образец. 

След като обсъди документите приложени от участник № 8 в  
плик  № 1, комисията установи, че същите съответстват на формалните 
изисквания за съдържанието на плик № 1, посочени от възложителя в 
обявлението за провеждане на открита процедура за избор на 
изпълнител на настоящата обществена поръчка. 

 
Председателят на комисията представи оферта № 9, с вх. No 1068/ 

08.07.2014 г.  на „АЛФА ГРУП 01“ ЕООД,  ЕИК 201301866, със седалище 
и адрес на управление:  гр. Варна, ул. „Ангел Георгиев“ № 23 А, 
представлявано от Кирил Милиянов Тодоров – управител.

 
  

Офертата е постъпила в деловодството на ТЕАТРАЛНО-
МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА на 08.07.2014 г. в 
16,22 часа. Същата е представена в запечатан непрозрачен плик, като 
върху плика са посочени предмета на поръчката, наименованието на 
фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

Председателят на комисията отвори плика и комисията 
констатира наличието на три отделни плика. Трима от членовете на 
комисията подписаха плик № 3, съдържащ ценовото предложение на 
кандидата. Комисията предложи на присъстващите участници един от 
тях също да подпише плик № 3, но участниците не пожелаха да се 
възползват от тази възможност. След това комисията отвори плик № 2 и 
членовете ѝ подписаха документите, съдържащи се в него. Комисията 
предложи на присъстващите участници един от тях също да подпише 
документите, съдържащи се в плик  № 2, но участниците не пожелаха да 
се възползват от тази възможност. 

Председателят на комисията отвори плик № 1 и пристъпи към 
оповестяването на документите и информацията, които той съдържа, 
както и към проверка на съответствието на съдържанието на плика със 
списъка по чл. 56, ал. 1, т.14  ЗОП. 

Председателят на комисията представи на присъстващите 
документите, съдържащи се в плик № 1, а именно: 

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
2. Административни сведения за участника – попълнен и 

подписан образец; 
3. Удостоверение от Търговския регистър към Агенция по 

вписванията, съдържащо ЕИК на участника; 
4. Декларация № 1 за получена тръжна документация - по образец; 
5. Декларация № 2 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 

т. 1, б. „а-д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т.1 ЗОП, подписана от представляващия  
дружеството – по образец ; 



6. Декларация № 3 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 2 и т. 3,  ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т.2 ЗОП – подписана от представляващия  
дружеството - по образец ; 

7. Справка - декларация за реализиран оборот за последните три 
приключили финансови години – 2011г., 2012 г., 2013 г., който 
надхвърля 300 000 лева. 

8.  Заверено за вярност копие от валиден лиценз № 1570/19.01.2011 
г. за извършване на частна охранителна дейност. 

9. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните три години, с посочен предмет 
на договорите, дати, стойности, получатели. 

10. Четири броя референции от възложители за добро изпълнение 
от страна на участника на договори с предмет сходен с предмета на 
настоящата поръчка. 

11.Списък на три собствени или наети от дружеството МПС, 
придружен от  три регистрационни талони на  МПС.  

12. Декларация № 7 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител, ще осигури за периода на действие на договора 
оборудване за изпълнение на поръчката, състоящо се в средства за 
мобилна комуникация и униформено облекло. 

13. Декларация № 8 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител на обществената поръчка, ще осигури за срока на 
действие на договора квалифициран личен състав, който е преминал 
успешно курс за първоначално  обучение и/или притежаващ 
професионална квалификация „охранител“, съгласно чл. 28 от ЗЧОД. 

14. Заверено от участника копие на платежен документ за закупена 
документация за настоящата открита процедура. 

15. Декларация № 4 /по образец/ относно обстоятелствата по чл. 
56, ал. 1, т. 8 ЗОП. 

16. Декларация № 5 /по образец/ във връзка с чл. 58 ЗОП 
17. Декларация № 6 /по образец/ за приемане на условията на 

проекта на договора по образец. 
След като обсъди документите приложени от участник № 9 в  

плик  № 1, комисията установи, че същите съответстват на формалните 
изисквания за съдържанието на плик № 1, посочени от възложителя в 
обявлението за провеждане на открита процедура за избор на 
изпълнител на настоящата обществена поръчка. 

 
 
Председателят на комисията представи оферта № 10, с вх. No 

1069/ 09.07.2014 г.  на „ПС ГАРД“ ЕООД,  ЕИК 130981137, със седалище и 
адрес на управление:  гр. София 1517, ул. „Владимир Вазов“ № 40, ет 2, и 
с посочен адрес за кореспонденция: гр. София 1111, бул. „Шипченски 



проход“ №  43 А, партер, представлявано от Тодор Георгиев Мавродиев 
– управител.

 
  

Офертата е постъпила в деловодството на ТЕАТРАЛНО-
МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА на 09.07.2014 г. в 
11,57 часа. Същата е представена в запечатан непрозрачен плик, като 
върху плика са посочени предмета на поръчката, наименованието на 
фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

Председателят на комисията отвори плика и комисията 
констатира наличието на три отделни плика. Трима от членовете на 
комисията подписаха плик № 3, съдържащ ценовото предложение на 
кандидата. Комисията предложи на присъстващите участници един от 
тях също да подпише плик № 3, но участниците не пожелаха да се 
възползват от тази възможност. След това комисията отвори плик № 2 и 
членовете ѝ подписаха документите, съдържащи се в него. Комисията 
предложи на присъстващите участници един от тях също да подпише 
документите, съдържащи се в плик  № 2, но участниците не пожелаха да 
се възползват от тази възможност. 

Председателят на комисията отвори плик № 1 и пристъпи към 
оповестяването на документите и информацията, които той съдържа, 
както и към проверка на съответствието на съдържанието на плика със 
списъка по чл. 56, ал. 1, т.14  ЗОП. 

Председателят на комисията представи на присъстващите 
документите, съдържащи се в плик № 1, а именно: 

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
2. Административни сведения за участника – попълнен и 

подписан образец; 
3. Удостоверение от Търговския регистър към Агенция по 

вписванията, съдържащо ЕИК на участника; 
4. Копие на идентификационна карта за регистрация по булстат, 

съдържаща ЕИК на участника; 
5. Декларация № 1 за получена тръжна документация - по образец; 
6. Декларация № 2 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 

т. 1, б. „а-д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т.1 ЗОП, подписана от представляващия  
дружеството – по образец ; 

7. Декларация № 3 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 2 и т. 3,  ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т.2 ЗОП – подписана от представляващия  
дружеството - по образец ; 

8. Декларация за реализиран оборот за последните три 
приключили финансови години – 2011г., 2012 г., 2013 г., който 
надхвърля 300 000 лева. 

9.  Заверено за вярност копие от валиден лиценз № 708/14.11.2005 
г. за извършване на частна охранителна дейност. 



10. Списък - декларация на основните договори за услуги, сходни с 
предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, с 
посочен предмет на договорите, дати, стойности, получатели. 

11. Шест броя референции от възложители за добро изпълнение 
от страна на участника на договори с предмет сходен с предмета на 
настоящата поръчка. 

12.Справка-декларация за три собствени или наети от дружеството 
МПС, придружена от  три регистрационни талони на  МПС и договор 
за лизинг.  

13. Декларация № 7 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител, ще осигури са периода на действие на договора 
оборудване за изпълнение на поръчката, състоящо се в средства за 
мобилна комуникация и униформено облекло. 

14. Декларация № 8 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител на обществената поръчка, ще осигури за срока на 
действие на договора квалифициран личен състав, който е преминал 
успешно курс за първоначално  обучение и/или притежаващ 
професионална квалификация „охранител“, съгласно чл. 28 от ЗЧОД. 

15. Заверено от участника копие на платежен документ и фактура 
за закупена документация за настоящата открита процедура. 

16. Декларация № 4 /по образец/ относно обстоятелствата по чл. 
56, ал. 1, т. 8 ЗОП. 

17. Декларация № 5 /по образец/ във връзка с чл. 58 ЗОП 
18. Декларация № 6 /по образец/ за приемане на условията на 

проекта на договора по образец. 
19. Подписан от участника на всяка страница проект на договора, 

предмет на настоящата поръчка, съставляващ част от документацията; 
20. Декларация в уверение на това, че участникът разполага с 

позволените от ЗЧОД технически, помощни, предпазни и защитни 
средства, необходими за извършване на охранителната дейност, 
предмет на поръчката; 

21.Снимки, визуализиращи униформено облекло, технически 
средства, МПС и др., с логото на участника; 

22. Седем броя  фактури за закупени технически средства; 
23. Две копия на фактура за закупен мобилен апарат; 
24. Финансови отчети и доклади на независим одитор за 2011 г., 

2012 г., 2013 г.; 
25. Сертификат за система за безопасни условия на труд BS OHSAS 

18001:2007; 
26. Сертификат за система за управление на качеството ISO 

9001:2008; 
27. Декларация, подписана от представляващия дружеството за 

общ брой служители за 2011г., 2012 г., 2013 г. 



 
  
След като обсъди документите приложени от участник № 11 в  

плик  № 1, комисията установи, че същите съответстват на формалните 
изисквания за съдържанието на плик № 1, посочени от възложителя в 
обявлението за провеждане на открита процедура за избор на 
изпълнител на настоящата обществена поръчка. 

 
Председателят на комисията представи оферта № 11, с вх. No 

1072/ 09.07.2014 г.  на „ФАРАОН“ ЕООД,  ЕИК 103921772, със седалище и 
адрес на управление:  гр. Варна, ул. „Карамфил“ № 14, вх. Д, ет. 1, ап. 4, 
с посочен адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Христо Смирненски“ 
№  237, офис № 8, представлявано от Димитър Янков Димитров – 
управител.

 
  

Офертата е постъпила в деловодството на ТЕАТРАЛНО-
МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА на 09.07.2014 г. в 
14,39 часа. Същата е представена в запечатан непрозрачен плик, като 
върху плика са посочени предмета на поръчката, наименованието на 
фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

Председателят на комисията отвори плика и комисията 
констатира наличието на три отделни плика. Трима от членовете на 
комисията подписаха плик № 3, съдържащ ценовото предложение на 
кандидата. Комисията предложи на присъстващите участници един от 
тях също да подпише плик № 3, но участниците не пожелаха да се 
възползват от тази възможност. След това комисията отвори плик № 2 и 
членовете ѝ подписаха документите, съдържащи се в него. Комисията 
предложи на присъстващите участници един от тях също да подпише 
документите, съдържащи се в плик  № 2, но участниците не пожелаха да 
се възползват от тази възможност. 

Председателят на комисията отвори плик № 1 и пристъпи към 
оповестяването на документите и информацията, които той съдържа, 
както и към проверка на съответствието на съдържанието на плика със 
списъка по чл. 56, ал. 1, т.14  ЗОП. 

Председателят на комисията представи на присъстващите 
документите, съдържащи се плик № 1, а именно: 

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
2. Административни сведения за участника – попълнен и 

подписан образец; 
3. Удостоверение от Търговския регистър към Агенция по 

вписванията, съдържащо ЕИК на участника; 
4. Декларация № 1 за получена тръжна документация - по образец; 



5. Декларация № 2 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 1, б. „а-д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т.1 ЗОП, подписана от представляващия  
дружеството – по образец ; 

6. Декларация № 3 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 2 и т. 3,  ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т.2 ЗОП – подписана от представляващия  
дружеството - по образец ; 

7. Декларация за реализиран оборот за последните три 
приключили финансови години – 2011г., 2012 г., 2013 г., който 
надхвърля 300 000 лева. 

8. Счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи и приложение 
към финансовия отчет - счетоводна политика, за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.;  

9. Списък - декларация на основните договори за услуги, сходни с 
предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, с 
посочен предмет на договорите, дати, стойности, получатели. 

10. Три броя референции от възложители за добро изпълнение от 
страна на участника на договори с предмет сходен с предмета на 
настоящата поръчка. 

11.  Заверено за вярност копие от валиден лиценз № 528/28.02.2005 
г. за извършване на частна охранителна дейност. 

12. Заверено за вярност копие от валиден лиценз № 653/03.08.2005 
г. за извършване на частна охранителна дейност. 

13. Списък на три собствени или наети от дружеството МПС, 
придружена от  копия на три регистрационни талона на  МПС.  

14. Декларация № 7 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител, ще осигури за периода на действие на договора 
оборудване за изпълнение на поръчката, състоящо се в средства за 
мобилна комуникация и униформено облекло. 

15. Декларация № 8 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител на обществената поръчка, ще осигури за срока на 
действие на договора квалифициран личен състав, който е преминал 
успешно курс за първоначално  обучение и/или притежаващ 
професионална квалификация „охранител“, съгласно чл. 28 от ЗЧОД. 

16. Заверено от участника копие на платежен документ и фактура 
за закупена документация за настоящата открита процедура. 

17. Декларация № 4 /по образец/ относно обстоятелствата по чл. 
56, ал. 1, т. 8 ЗОП. 

18. Декларация № 5 /по образец/ във връзка с чл. 58 ЗОП 
19. Декларация № 6 /по образец/ за приемане на условията на 

проекта на договора по образец. 
20. Подписан от участника на всяка страница проект на договора, 

предмет на настоящата поръчка, съставляващ част от документацията; 
21. План за охрана на обектите, предмет на поръчката; 
 



  
След като обсъди документите приложени от участник № 11 в  

плик  № 1, комисията установи, че същите съответстват на формалните 
изисквания за съдържанието на плик № 1, посочени от възложителя в 
обявлението за провеждане на открита процедура за избор на 
изпълнител на настоящата обществена поръчка. 

 
Председателят на комисията представи оферта № 12, с вх. No 

1073/ 09.07.2014 г.  на „ИНТЕР СОД“ ЕООД,  ЕИК 148104159, със 
седалище и адрес на управление:  гр. Варна, ул. „Бузлуджа “ № 15, с 
посочен адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ №  11А, 
офис № 8, представлявано от Ганчо Събев Ганчев и Ивелин Ивов 
Тодоров – управители.

 
  

Офертата е постъпила в деловодството на ТЕАТРАЛНО-
МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА на 09.07.2014 г. в 
16,05 часа. Същата е представена в запечатан непрозрачен плик, като 
върху плика са посочени предмета на поръчката, наименованието на 
фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

Председателят на комисията отвори плика и комисията 
констатира наличието на три отделни плика. Трима от членовете на 
комисията подписаха плик № 3, съдържащ ценовото предложение на 
кандидата. Комисията предложи на присъстващите участници един от 
тях също да подпише плик № 3, но участниците не пожелаха да се 
възползват от тази възможност. След това комисията отвори плик № 2 и 
членовете ѝ подписаха документите, съдържащи се в него. Комисията 
предложи на присъстващите участници един от тях също да подпише 
документите, съдържащи се в плик  № 2, но участниците не пожелаха да 
се възползват от тази възможност. 

Председателят на комисията отвори плик № 1 и пристъпи към 
оповестяването на документите и информацията, които той съдържа, 
както и към проверка на съответствието на съдържанието на плика със 
списъка по чл. 56, ал. 1, т.14  ЗОП. 

Председателят на комисията представи на присъстващите 
документите, съдържащи се плик № 1, а именно: 

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
2. Административни сведения за участника – попълнен и 

подписан образец; 
3. Удостоверение от Търговския регистър към Агенция по 

вписванията, съдържащо ЕИК на участника; 
4. Копие от идентификационна карта за регистрация по булстат, 

съдържаща ЕИК на участника; 



5. Декларация № 1 за получена тръжна документация - по образец 
– 2 бр. от името на всеки от управителите; 

6. Декларация № 2 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 1, б. „а-д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т.1 ЗОП, подписана от представляващия  
дружеството – по образец – 2 бр. от името на всеки от управителите; 

7. Декларация № 3 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 2 и т. 3,  ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т.2 ЗОП – подписана от представляващия  
дружеството - по образец – 2 бр. от името на всеки от управителите; 

8. Декларация за реализиран оборот за последните три 
приключили финансови години – 2011г., 2012 г., 2013 г., който 
надхвърля 300 000 лева. 

9. Заверено за вярност копие от валиден лиценз № 1191/27.08.2007 
г. за извършване на частна охранителна дейност. 

10. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните три години, с посочен предмет 
на договорите, дати, стойности, получатели. 

11. Три броя референции от възложители за добро изпълнение от 
страна на участника на договори с предмет сходен с предмета на 
настоящата поръчка. 

12. Списък на три собствени или наети от дружеството МПС, 
придружен от  един договор за лизинг и два договора за наем на 
автомобили и копия от три регистрационни талона на  МПС.  

14. Декларация № 7 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител, ще осигури за периода на действие на договора 
оборудване за изпълнение на поръчката, състоящо се в средства за 
мобилна комуникация и униформено облекло. 

15. Декларация № 8 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител на обществената поръчка, ще осигури за срока на 
действие на договора квалифициран личен състав, който е преминал 
успешно курс за първоначално  обучение и/или притежаващ 
професионална квалификация „охранител“, съгласно чл. 28 от ЗЧОД. 

16. Заверено от участника копие на платежен документ и фактура 
за закупена документация за настоящата открита процедура. 

17. Декларация № 4 /по образец/ относно обстоятелствата по чл. 
56, ал. 1, т. 8 ЗОП. 

18. Декларация № 5 /по образец/ във връзка с чл. 58 ЗОП 
19. Декларация № 6 /по образец/ за приемане на условията на 

проекта на договора по образец. 
 
След като обсъди документите приложени от участник № 12 в  

плик  № 1, комисията установи, че същите съответстват на формалните 
изисквания за съдържанието на плик № 1, посочени от възложителя в 



обявлението за провеждане на открита процедура за избор на 
изпълнител на настоящата обществена поръчка. 

 
Председателят на комисията представи оферта № 13, с вх. No 

1074/ 09.07.2014 г.  на „ЛЮКРИМ ГАРД“ ООД,  ЕИК 130439196, със 
седалище и адрес на управление:  гр. София, жк. „Люлин“, бл. 562, ет. 8, 
ап. 31, с посочен адрес за кореспонденция: гр. София 1303, ул. 
„Софроний Врачански“ №  30, представлявано от Михаил Иванов 
Богданов – управител.

 
  

Офертата е постъпила в деловодството на ТЕАТРАЛНО-
МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА на 09.07.2014 г. в 
16,11 часа. Същата е представена в запечатан непрозрачен плик, като 
върху плика са посочени предмета на поръчката, наименованието на 
фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

Председателят на комисията отвори плика и комисията 
констатира наличието на три отделни плика. Трима от членовете на 
комисията подписаха плик № 3, съдържащ ценовото предложение на 
кандидата. Комисията предложи на присъстващите участници един от 
тях също да подпише плик № 3, но участниците не пожелаха да се 
възползват от тази възможност. След това комисията отвори плик № 2 и 
членовете ѝ подписаха документите, съдържащи се в него. Комисията 
предложи на присъстващите участници един от тях също да подпише 
документите, съдържащи се в плик  № 2, но участниците не пожелаха да 
се възползват от тази възможност. 

Председателят на комисията отвори плик № 1 и пристъпи към 
оповестяването на документите и информацията, които той съдържа, 
както и към проверка на съответствието на съдържанието на плика със 
списъка по чл. 56, ал. 1, т.14  ЗОП. 

Председателят на комисията представи на присъстващите 
документите, съдържащи се плик № 1, а именно: 

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
2. Административни сведения за участника – попълнен и 

подписан образец; 
3. Копие от съдебно решение за първоначална регистрация на 

дружеството; 
 4. Удостоверение от Търговския регистър към Агенция по 

вписванията, съдържащо ЕИК на участника; 
5. Декларация № 1 за получена тръжна документация - по образец 

подписана от управителя; 
6. Декларация № 2 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 

т. 1, б. „а-д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т.1 ЗОП, подписана от управителя; 



7. Декларация № 3 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 2 и т. 3,  ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т.2 ЗОП – подписана управителя; 

8. Справка – декларация за реализиран оборот за последните три 
приключили финансови години – 2011г., 2012 г., 2013 г., който 
надхвърля 300 000 лева. 

9. Заверено за вярност копие от валиден лиценз № 978/05.12.2006 г. 
за извършване на частна охранителна дейност. 

10. Заверено за вярност копие от валиден лиценз № 1646/20.09.2011 
г. за извършване на частна охранителна дейност. 

11. Заверено за вярност копие от валиден лиценз № 2172/26.07.2012 
г. за извършване на частна охранителна дейност. 

12. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните три години, с посочен предмет 
на договорите, дати, стойности, получатели. 

13. Двадесет и един броя референции от възложители за добро 
изпълнение от страна на участника на договори с предмет сходен с 
предмета на настоящата поръчка. 

14. Списък на двадесет и два собствени или наети от дружеството 
МПС, придружен от  осем договора за лизинг и копия от двадесет и три 
регистрационни талона на  МПС.  

15. Декларация № 7 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител, ще осигури за периода на действие на договора 
оборудване за изпълнение на поръчката, състоящо се в средства за 
мобилна комуникация и униформено облекло. 

16. Декларация № 8 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител на обществената поръчка, ще осигури за срока на 
действие на договора квалифициран личен състав, който е преминал 
успешно курс за първоначално  обучение и/или притежаващ 
професионална квалификация „охранител“, съгласно чл. 28 от ЗЧОД. 

17. Заверено от участника копие на платежен документ и фактура 
за закупена документация за настоящата открита процедура. 

18. Декларация № 4 /по образец/ относно обстоятелствата по чл. 
56, ал. 1, т. 8 ЗОП. 

19. Декларация № 5 /по образец/ във връзка с чл. 58 ЗОП 
20. Декларация № 6 /по образец/ за приемане на условията на 

проекта на договора по образец. 
 
След като обсъди документите приложени от участник № 13 в  

плик  № 1, комисията установи, че същите съответстват на формалните 
изисквания за съдържанието на плик № 1, посочени от възложителя в 
обявлението за провеждане на открита процедура за избор на 
изпълнител на настоящата обществена поръчка. 

 



Председателят на комисията представи оферта № 14, с вх. No 
1076/ 09.07.2014 г.  на „БГ СОД“ ООД,  ЕИК 200999966, със седалище и 
адрес на управление:  гр. Варна, жк. ул. „Здравко Чакъров“№ 7, ап. 20, 
представлявано от Пламен Иванов Митев – управител.

 
  

Офертата е постъпила в деловодството на ТЕАТРАЛНО-
МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА на 09.07.2014 г. в 
16,24 часа. Същата е представена в запечатан непрозрачен плик, като 
върху плика са посочени предмета на поръчката, наименованието на 
фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

Председателят на комисията отвори плика и комисията 
констатира наличието на три отделни плика. Трима от членовете на 
комисията подписаха плик № 3, съдържащ ценовото предложение на 
кандидата. Комисията предложи на присъстващите участници един от 
тях също да подпише плик № 3, но участниците не пожелаха да се 
възползват от тази възможност. След това комисията отвори плик № 2 и 
членовете ѝ подписаха документите, съдържащи се в него. Комисията 
предложи на присъстващите участници един от тях също да подпише 
документите, съдържащи се в плик  № 2, но участниците не пожелаха да 
се възползват от тази възможност. 

Председателят на комисията отвори плик № 1 и пристъпи към 
оповестяването на документите и информацията, които той съдържа, 
както и към проверка на съответствието на съдържанието на плика със 
списъка по чл. 56, ал. 1, т.14  ЗОП. 

Председателят на комисията представи на присъстващите 
документите, съдържащи се плик № 1, а именно: 

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
2. Административни сведения за участника – попълнен и 

подписан образец; 
3. Удостоверение от Търговския регистър към Агенция по 

вписванията, съдържащо ЕИК на участника; 
4. Декларация № 1 за получена тръжна документация - по образец 

подписана от управителя; 
5. Декларация № 2 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 

т. 1, б. „а-д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т.1 ЗОП, подписана от управителя; 
6. Декларация № 3 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 

т. 2 и т. 3,  ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т.2 ЗОП – подписана управителя; 
7. Справка – декларация за реализиран оборот за последните три 

приключили финансови години – 2011г., 2012 г., 2013 г., който 
надхвърля 300 000 лева. 

8. Заверено за вярност копие от валиден лиценз № 1506/03.05.2010 
г. за извършване на частна охранителна дейност. 



9. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните три години, с посочен предмет 
на договорите, дати, стойности, получатели. 

10. Четири броя референции от възложители за добро изпълнение 
от страна на участника на договори с предмет сходен с предмета на 
настоящата поръчка. 

11. Списък на пет собствени или наети от дружеството МПС, 
придружен от  два договора за лизинг и копия от два регистрационни 
талона на  МПС.  

12. Сертификат за система за управление на качеството ISO 
9001:2008; 

13. Сертификат за регистрация на система за управление на 
здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 г.; 

14. Удостоверение за администратор на лични данни, издадено от 
Комисия за защита на личните данни; 

15. Декларация № 7 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител, ще осигури за периода на действие на договора 
оборудване за изпълнение на поръчката, състоящо се в средства за 
мобилна комуникация и униформено облекло, придружена с три броя 
снимки; 

16. Декларация № 8 /по образец/ от участника, че ако бъде избран 
за изпълнител на обществената поръчка, ще осигури за срока на 
действие на договора квалифициран личен състав, който е преминал 
успешно курс за първоначално  обучение и/или притежаващ 
професионална квалификация „охранител“, съгласно чл. 28 от ЗЧОД. 

17. Договор за първоначално обучение на охранители; 
18. Копия от два броя лицензи на център за професионално 

обучение към „Датков – И“ ЕООД; 
19. Заверено от участника копие на платежен документ и фактура 

за закупена документация за настоящата открита процедура. 
20. Декларация № 4 /по образец/ относно обстоятелствата по чл. 

56, ал. 1, т. 8 ЗОП. 
21. Декларация № 5 /по образец/ във връзка с чл. 58 ЗОП 
22. Декларация № 6 /по образец/ за приемане на условията на 

проекта на договора по образец. 
 
След като обсъди документите приложени от участник № 14 в  

плик  № 1, комисията установи, че същите съответстват на формалните 
изисквания за съдържанието на плик № 1, посочени от възложителя в 
обявлението за провеждане на открита процедура за избор на 
изпълнител на настоящата обществена поръчка. 

 
 



 
След извършване на гореописаните действия председателят на 

комисията в съответствие с разпоредбите на чл. 68, ал. 6 ЗОП обяви 
публичната част от настоящото заседание на комисията за приключена. 

Всички присъстващи, с изключение на членовете на комисията 
напуснаха заседанието. 

Комисията пристъпи към разглеждане по същество на 
документите и информацията, съдържащи се в плик № 1 на 
участниците  за съответствие с критериите за подбор, поставени от 
възложителя, в изпълнение на чл. 68, ал. 7 ЗОП. 

 
След като обсъди по същество съдържанието на плик № 1 и 

представените от участник  № 1 - „АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС“ ООД 
документи, информация  и приложените от него доказателства за 
съответствие с минималните изисквания към участниците, посочени в 
решението и обявлението на възложителя за провеждане на настоящата 
открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, 
комисията единодушно взе следното  

                                     
                                          РЕШЕНИЕ: 
 
Документите, както и информацията съдържащи се в плик № 1 

„документи за подбор“ представени от  „АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС“ 
ООД – участник № 1, подал оферта, са непълни. Съгласно едно от 
минималните изисквания на възложителя по отношение на 
доказателствата и техническите възможности и/или квалификация по 
чл. 51 от ЗОП, обективирано в чл. 24, т. 8.2 от условията за участие в 
откритата процедура, участниците следва да представят минимум 3 
/три/ изпълнени договора, сходни с предмета на поръчката, общо за 
последните три години, към датата определена като краен срок за 
подаване на оферти, доказани с минимум 3 /три/ препоръки за добро 
изпълнение/референции, с телефон за връзка с подписалите ги лица, 
кореспондиращи с договорите от списъка. Участник № 1 не е приложил 
референции, с телефон за връзка с подписалите ги лица, 
кореспондиращи с договорите от списъка. 

С оглед на изложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 ЗОП, 
комисията указва на участник № 1, че му се предоставя възможност в 
срок от пет работни дни, считано от датата на получаване на 
настоящия протокол, да представи липсващите документи. 

Съгласно чл. 68, ал. 10, след изтичане на срока по предходния 
абзац, комисията ще пристъпи към разглеждане на допълнително 
представените от участниците документи, относно тяхното 
съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. 



Комисията няма да разглежда документите в плик № 2 на 
участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 

 
След като обсъди по същество съдържанието на плик № 1 и 

представените от участник  № 2 - „СПАРТАК“ ООД документи, 
информация  и приложените от него доказателства за съответствие с 
минималните изисквания към участниците, посочени в решението и 
обявлението на възложителя за провеждане на настоящата открита 
процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка , комисията 
единодушно взе следното  

                                     
                                          РЕШЕНИЕ: 
 
Документите, както и информацията съдържащи се в плик № 1 

„документи за подбор“ представени от  „СПАРТАК“ ООД – участник 
№ 2, подал оферта напълно съответстват на минималните изисквания 
към участниците, посочени в решението и обявлението на възложителя 
за провеждане на настоящата открита процедура за избор на 
изпълнител на обществена поръчка. 

 
След като обсъди по същество съдържанието на плик № 1 и 

представените от участник  № 3 - „МУЛТИФОРС А.С“ ЕООД 
документи, информация  и приложените от него доказателства за 
съответствие с минималните изисквания към участниците, посочени в 
решението и обявлението на възложителя за провеждане на настоящата 
открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка , 
комисията единодушно взе следното  

                                     
                                          РЕШЕНИЕ: 
 
Документите, както и информацията съдържащи се в плик № 1 

„документи за подбор“ представени от  „МУЛТИФОРС А.С“ ЕООД  – 
участник № 3, подал оферта напълно съответстват на минималните 
изисквания към участниците, посочени в решението и обявлението на 
възложителя за провеждане на настоящата открита процедура за избор 
на изпълнител на обществена поръчка. 

 
След като обсъди по същество съдържанието на плик № 1 и 

представените от участник  № 4 - „ЕЛИТКОМ 95“ АД  документи, 
информация  и приложените от него доказателства за съответствие с 
минималните изисквания към участниците, посочени в решението и 
обявлението на възложителя за провеждане на настоящата открита 



процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка , комисията 
единодушно взе следното  

                                     
                                          РЕШЕНИЕ: 
 
Документите, както и информацията съдържащи се в плик № 1 

„документи за подбор“ представени от  „ЕЛИТКОМ 95“ АД  – участник 
№ 4, подал оферта, са непълни. Съгласно едно от минималните 
изисквания на възложителя по отношение на доказателствата и 
техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, 
обективирано в чл. 24, т. 8.2 от условията за участие в откритата 
процедура, участниците следва да представят минимум 3 /три/ 
изпълнени договора, сходни с предмета на поръчката, общо за 
последните три години, към датата определена като краен срок за 
подаване на оферти, доказани с минимум 3 /три/ препоръки за добро 
изпълнение/референции, с телефон за връзка с подписалите ги лица, 
кореспондиращи с договорите от списъка.  

Две от референциите, приложени от участник № 4 не съдържат 
телефон за връзка с подписалите ги лица. Не са посочени телефони за 
контакт с лицата подписали съответно референцията, издадена от 
Посолството на Япония в РБ, както и референцията, издадена от 
Министерството на образованието. 

С оглед на изложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 ЗОП, 
комисията указва на участник № 1, че му се предоставя възможност в 
срок от пет работни дни, считано от датата на получаване на 
настоящия протокол, да приведе посочените референции в 
съответствие с изискванията на възложителя, съобразно посочените 
от него критерии за подбор или да представи нови такива. 

Съгласно чл. 68, ал. 10, след изтичане на срока по предходния 
абзац, комисията ще пристъпи към разглеждане на допълнително 
представените от участниците документи, относно тяхното 
съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. 
Комисията няма да разглежда документите в плик № 2 на 
участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 

 
След като обсъди по същество съдържанието на плик № 1 и 

представените от участник  № 5 - „Д.М. СЕКЮРИТИ ГРУП“ ООД 
документи, информация  и приложените от него доказателства за 
съответствие с минималните изисквания към участниците, посочени в 
решението и обявлението на възложителя за провеждане на настоящата 
открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка , 
комисията единодушно взе следното 

  
                                     



                                          РЕШЕНИЕ: 
 
Документите, както и информацията съдържащи се в плик № 1 

„документи за подбор“ представени „Д.М. СЕКЮРИТИ ГРУП“ ООД  – 
участник № 5, подал оферта напълно съответстват на минималните 
изисквания към участниците, посочени в решението и обявлението на 
възложителя за провеждане на настоящата открита процедура за избор 
на изпълнител на обществена поръчка. 

 
След като обсъди по същество съдържанието на плик № 1 и 

представените от участник  № 6 - „ТАНДЕМ ГАРД“ ЕООД документи, 
информация  и приложените от него доказателства за съответствие с 
минималните изисквания към участниците, посочени в решението и 
обявлението на възложителя за провеждане на настоящата открита 
процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка , комисията 
единодушно взе следното  

                                     
                                          РЕШЕНИЕ: 
 
Документите, както и информацията съдържащи се в плик № 1 

„документи за подбор“ представени от „ТАНДЕМ ГАРД“ ЕООД – 
участник № 6, подал оферта напълно съответстват на минималните 
изисквания към участниците, посочени в решението и обявлението на 
възложителя за провеждане на настоящата открита процедура за избор 
на изпълнител на обществена поръчка. 

 
След като обсъди по същество съдържанието на плик № 1 и 

представените от участник  № 7 - „АРЕС ГРУП“ ООД документи, 
информация  и приложените от него доказателства за съответствие с 
минималните изисквания към участниците, посочени в решението и 
обявлението на възложителя за провеждане на настоящата открита 
процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка , комисията 
единодушно взе следното  

                                     
                                          РЕШЕНИЕ: 
 
Документите, както и информацията съдържащи се в плик № 1 

„документи за подбор“ представени „АРЕС ГРУП“ ООД – участник № 
7, подал оферта напълно съответстват на минималните изисквания към 
участниците, посочени в решението и обявлението на възложителя за 
провеждане на настоящата открита процедура за избор на изпълнител 
на обществена поръчка. 

 



След като обсъди по същество съдържанието на плик № 1 и 
представените от участник  № 8 - „СОД ВАРНА“ АД документи, 
информация  и приложените от него доказателства за съответствие с 
минималните изисквания към участниците, посочени в решението и 
обявлението на възложителя за провеждане на настоящата открита 
процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка , комисията 
единодушно взе следното  

                                     
                                          РЕШЕНИЕ: 
 
Документите, както и информацията съдържащи се в плик № 1 

„документи за подбор“ представени от „СОД ВАРНА“ АД – участник 
№ 8, подал оферта напълно съответстват на минималните изисквания 
към участниците, посочени в решението и обявлението на възложителя 
за провеждане на настоящата открита процедура за избор на 
изпълнител на обществена поръчка. 

 
След като обсъди по същество съдържанието на плик № 1 и 

представените от участник  № 9 - „АЛФА ГРУП 01“ ЕООД документи, 
информация  и приложените от него доказателства за съответствие с 
минималните изисквания към участниците, посочени в решението и 
обявлението на възложителя за провеждане на настоящата открита 
процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка , комисията 
единодушно взе следното  

                                     
                                          РЕШЕНИЕ: 
 
Документите, както и информацията съдържащи се в плик № 1 

„документи за подбор“ представени от „АЛФА ГРУП 01“ ЕООД – 
участник № 9, подал оферта напълно съответстват на минималните 
изисквания към участниците, посочени в решението и обявлението на 
възложителя за провеждане на настоящата открита процедура за избор 
на изпълнител на обществена поръчка. 

 
След като обсъди по същество съдържанието на плик № 1 и 

представените от участник  № 10 - „ПС ГАРД“ ЕООД документи, 
информация  и приложените от него доказателства за съответствие с 
минималните изисквания към участниците, посочени в решението и 
обявлението на възложителя за провеждане на настоящата открита 
процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка , комисията 
единодушно взе следното  

                                     
                                          РЕШЕНИЕ: 



 
Документите, както и информацията съдържащи се в плик № 1 

„документи за подбор“ представени от „ПС ГАРД“ ЕООД – участник № 
10, подал оферта напълно съответстват на минималните изисквания 
към участниците, посочени в решението и обявлението на възложителя 
за провеждане на настоящата открита процедура за избор на 
изпълнител на обществена поръчка. 

 
След като обсъди по същество съдържанието на плик № 1 и 

представените от участник  № 11 - „ФАРАОН“ ЕООД  документи, 
информация  и приложените от него доказателства за съответствие с 
минималните изисквания към участниците, посочени в решението и 
обявлението на възложителя за провеждане на настоящата открита 
процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка , комисията 
единодушно взе следното  

                                     
                                          РЕШЕНИЕ: 
 
Документите, както и информацията съдържащи се в плик № 1 

„документи за подбор“ представени от  „ФАРАОН“ ЕООД  – участник 
№ 11, подал оферта, не съответстват на условията за участие посочени 
от възложителя. Констатираните от комисията несъответствия са 
следните: 

1. Съгласно чл. 24, т. 8.3, участниците следва да представят списък 
на собствени или наети за срока на договора МПС–та, придружен с 
копия на документи /талони и/или договори за наем и/или договори 
за покупко-продажба и/или за лизинг или други еквивалентни 
документи/ доказващи собствеността  или ползването на МПС-та. 
Участникът е представил списък на три собствени или наети от 
дружеството МПС. От копията на два от регистрационните талони на 
МПС е видно, че същите са собственост на участника. Копието от 
третия регистрационен талон удостоверява, че МПС-то, за което той се 
отнася, а именно СЕАТ ТОЛЕДО, с рег. № В1061АТ е собственост на 
Боян Костов. Това не дава каквото и да било основание на комисията да 
отнесе собствеността или ползването на описаното МПС към участника 
и в приложената документация липсват каквито и да било 
доказателства в тази насока. Също така, видно от копието на 
регистрационния талон на същото МПС, същият е регистриран като 
учебен. 

 
2. Съгласно чл. 13, ал. 8 от условията за участие в откритата 

процедура, посочени от възложителя е необходимо закупуването на 
документация по процедурата и внасянето на офертни документи да 



става по реда, правилата и изискванията, посочени в същите. Срокът за 
закупуване на документацията, който е посочен в от възложителя както 
в условията за участие в откритата процедура, така и в обявлението за 
провеждане на откритата процедура, публикувано на официалната 
страница на АОП, както и на официалната страница на възложителя е 
02.07.2014 г. 

Съгласно приложения от участника в плик № 1, платежен 
документ за закупена документация, същата е закупена след изтичане 
на посочения срок, а именно на 08.07.2014 г. 

 
С оглед на изложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 ЗОП, 

комисията следва да предостави на участника срок от пет работни дни, 
считано от датата на получаване на настоящия протокол, за да 
приведе посочените документи в съответствие с изискванията на 
възложителя, съобразно посочените от него критерии за подбор. 

Комисията счита, че предвид естеството на едно от 
несъответствията, а именно закупуването на документацията след 
изтичане на срока за това, определен от възложителя, същото е 
обективно неотстранимо.  

С оглед на това, на основание чл. 69, ал.1, т. 3 ЗОП,  комисията 
ПРЕДЛАГА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ 
в процедурата  участник № 11. 

 
След като обсъди по същество съдържанието на плик № 1 и 

представените от участник  № 12 - „ИНТЕР СОД“ ЕООД документи, 
информация  и приложените от него доказателства за съответствие с 
минималните изисквания към участниците, посочени в решението и 
обявлението на възложителя за провеждане на настоящата открита 
процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка , комисията 
единодушно взе следното  

                                     
                                          РЕШЕНИЕ: 
 
Документите, както и информацията съдържащи се в плик № 1 

„документи за подбор“ представени „ИНТЕР СОД“ ЕООД – участник 
№ 12, подал оферта напълно съответстват на минималните изисквания 
към участниците, посочени в решението и обявлението на възложителя 
за провеждане на настоящата открита процедура за избор на 
изпълнител на обществена поръчка. 

 
След като обсъди по същество съдържанието на плик № 1 и 

представените от участник  № 13 - „ЛЮКРИМ ГАРД“ ООД документи, 
информация  и приложените от него доказателства за съответствие с 
минималните изисквания към участниците, посочени в решението и 



обявлението на възложителя за провеждане на настоящата открита 
процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка , комисията 
единодушно взе следното  

                                     
                                          РЕШЕНИЕ: 
 
Документите, както и информацията съдържащи се в плик № 1 

„документи за подбор“ представени „ЛЮКРИМ ГАРД“ ООД – 
участник № 13, подал оферта напълно съответстват на минималните 
изисквания към участниците, посочени в решението и обявлението на 
възложителя за провеждане на настоящата открита процедура за избор 
на изпълнител на обществена поръчка. 

 
 
След като обсъди по същество съдържанието на плик № 1 и 

представените от участник  № 14 - „БГ СОД“ ООД документи, 
информация  и приложените от него доказателства за съответствие с 
минималните изисквания към участниците, посочени в решението и 
обявлението на възложителя за провеждане на настоящата открита 
процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка , комисията 
единодушно взе следното  

                                     
                                          РЕШЕНИЕ: 
 
Документите, както и информацията съдържащи се в плик № 1 

„документи за подбор“ представени „БГ СОД“ ООД – участник № 14, 
подал оферта напълно съответстват на минималните изисквания към 
участниците, посочени в решението и обявлението на възложителя за 
провеждане на настоящата открита процедура за избор на изпълнител 
на обществена поръчка.  

 
Предвид установените и описани в настоящия протокол липси 

и/или  несъответствия на разгледаните документи с критериите за 
подбор, както и предоставения на участниците срок за отстраняването 
им,  и в изпълнение на чл. 68, ал. 8 и ал. 9, настоящият протокол следва 
да се изпрати на участниците в деня на неговото публикуване на 
официалната страница на възложителя.  

 
Контролът по спазване на сроковете и условията за обявяване на 

протокола и изпращането му на участниците, се възлага на г-жа Байчева 
– член на комисията. 
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