
П Р О Т О К О Л
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи и/или информация по чл. 39, ал. 2 от 
ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя за участие в пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР-НК“ ЕАД по обособени позиции“

На 05.12.2018 г. от 10:00 часа в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация -  
Национален комплекс“ ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски” № 54, ет. 3, се състоя публично 
заседание на комисията за подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите в пряко 
договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на физическа охрана на 
обекти на „СБР-НК“ ЕАД по обособени позиции“, открита с Решение № РД-09-81-1 от 
26.11.2018 г., уникален номер 00120-2018-0008 в РОП.

Процедурата се провежда от комисия, назначена със Заповед № РД-09-81-2/05.12.2018 г. на 
изпълнителния директор на „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален 
комплекс“ ЕАД, в състав:

Председател: инж. Роман Райчев 
Членове: Десислава Николаева

мл. адв. Елиза Джонева 
Резервни: Ееорги Александров

адв. Симеон Кръстев

-  директор Дирекция СД и УС
-  главен счетоводител
-  правоспособен юрист
-  експерт/ мониторинг на дейности по филиали
-  правоспособен юрист

Комисията е назначена със задача да отвори и оповести съдържанието на опаковките на 
участниците по реда на тяхното постъпване съгласно изискванията на чл. 54, ал. 3-6 от ППЗОП, 
както и да провери съответствието на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия, да проведе преговори с участниците в 
процедура и да класира офертите съгласно утвърдения критерий за възлагане.
До момента на изтичане на крайния срок за подаване, опаковки с документи за участие в 
процедурата бяха депозирани от следните участници в посочения ред:
1. „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ“ ООД - вх. № 20-183/30.11.2018 г., 09:52 ч., по обособени 
позиции № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
2. „МИЛ ПРО ТРУП“ ООД -  вх. № 20-186/04.12.2018 г., 12:54 ч., по обособени позиции № 1, 2, 
3,4, 5, 6, 7,8,9, 10 и 11.
3. „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ТРУП“ ЕООД - вх. № 20-187/04.12.2018 г., 13:11 ч., по обособени 
позиции № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.

След като се запознаха със списъка на участниците в процедурата, членовете на комисията 
подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

I. ОТВАРЯНЕ НА ОПАКОВКАТА НА ЕДИНСТВЕНИЯ УЧАСТНИК
1. На публичното заседание присъстваха следните представители на участниците:
- За „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ“ ООД -  законният представител Богомил Иринчев;
- За „МИЛ ПРО ТРУП“ ООД -  законният представител Цветомир Люцканов;
- За „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ТРУП“ ЕООД -  упълномощен представител Мариян Добрев.



2. Комисията пристъпи към отваряне на опаковките на участниците в процедурата по реда на 
тяхното подаване.

2.1. Първа по ред беше отворена опаковката на участника „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ“ ООД. 
Комисията установи, че подадената опаковка е запечатана и с ненарушена цялост, непрозрачна и 
надписана съгласно указанията на възложителя. Комисията отвори опаковката на участника и 
оповести нейното съдържание. Комисията провери за наличието на отделни запечатани 
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции. Тримата 
членове на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани 
ценови параметри“ по обособени позиции на участника. Комисията предложи на присъстващите 
представители на останалите участниците да подпишат техническите предложения и пликовете с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции на участника „БРЕЙН ТРЪСТ 
СЕКЮРИТИ“ ООД. Присъстващите представители на участниците „МИЛ ПРО ТРУП“ ООД и 
„СТРОНГ СЕКЮРИТИ ТРУП“ ЕООД не пожелаха да подпищат Техническите предложения и 
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции на участника 
„БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ“ ООД.

2.2. Втора по ред беше отворена опаковката на участника „МИЛ ПРО ТРУП“ ООД. Комисията 
установи, че подадената опаковка е запечатана и с ненарушена цялост, непрозрачна и надписана 
съгласно указанията на възложителя. Комисията отвори опаковката на участника и оповести 
нейното съдържание. Комисията провери за наличието на отделни запечатани непрозрачни 
пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции. Тримата членове на 
комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ по обособени позиции на участника. Комисията предложи на присъстващите 
представители на останалите участниците да подпишат техническите предложения и пликовете с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции на участника „МИЛ ПРО ТРУП“ 
ООД. Присъстващите представители на участниците „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ“ ООД и 
„СТРОНГ СЕКЮРИТИ ТРУП“ ЕООД не пожелаха да подпишат Техническите предложения и 
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции на участника „МИЛ 
ПРО ТРУП“ ООД.

2.3. Трета по ред беше отворена опаковката на участника „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ТРУП“ ЕООД. 
Комисията установи, че подадената опаковка е запечатана и с ненарушена цялост, непрозрачна и 
надписана съгласно указанията на възложителя. Комисията отвори опаковката на участника и 
оповести нейното съдържание. Комисията провери за наличието на отделни запечатани 
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции. Тримата 
членове на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани 
ценови параметри“ по обособени позиции на участника. Комисията предложи на присъстващите 
представители на останалите участниците да подпищат техническите предложения и пликовете с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции на участника „СТРОНГ 
СЕКЮРИТИ ТРУП“ ЕООД. Присъстващите представители на участниците „БРЕЙН ТРЪСТ 
СЕКЮРИТИ“ ООД и „МИЛ ПРО ТРУП“ ООД не пожелаха да подпишат Техническите 
предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции на 
участника „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ТРУП“ ЕООД.
След извършването на горните действия комисията приключи публичната част на заседанието си 
в 10:45 ч.
II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
На 05.12.2018 г. от 11:00 ч. в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация -  
Национален комплекс“ ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски” № 54, ет. 3, в закрито заседание в



съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията разгледа заявленията за 
участие на участниците.

Комисията в пълен състав констатира следното:

1. Участникът „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ“ ООД е представил всички документи и 
информация в съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и с поставените от Възложителя 
изисквания към личното състояние и критериите за подбор и по начина, посочен в Указанието за 
подготовка на офертата -  неразделна част от документацията за участие, с изключение на 
посочените в раздел III от настоящия протокол.

2. Участникът „МИЛ ПРО ГРУП“ ООД е представил всички документи и информация в 
съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и с поставените от Възложителя изисквания към 
личното състояние и критериите за подбор и по начина, посочен в Указанието за подготовка на 
офертата -  неразделна част от документацията за участие.
Във връзка с горното. Комисията допуска техническите предложения на участника „МИЛ ПРО 
ГРУП“ ООД по обособени позиции до разглеждане и оценяване.
3. Участникът „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД е представил всички документи и 
информация в съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и с поставените от Възложителя 
изисквания към личното състояние и критериите за подбор и по начина, посочен в Указанието за 
подготовка на офертата -  неразделна част от документацията за участие, с изключение на 
посочените в раздел III от настоящия протокол.
III. КОНСТАТИРАНИ ЛИПСИ, НЕПЪЛНОТИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ НА 
ИНОФОРМАЦИЯТА В ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕРЕДОВНОСТ, ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ С 
ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР.
1. Комисията констатира следните липси и несъответствия на информация в ЕЕДОП на 
участника „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ“ ООД, както следва:
1.1. В Част III: „Основания за изключване“, раздел Г: „ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА 
ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА 
ЧЛЕНКА“ от ЕЕДОП, участникът е посочил единствено отговор „Не“. В съответствие с т. 1.2. от 
Раздел I от Указанието за подготовка на офертата -  част от утвърдената документация за 
обществената поръчка, в съответното поле от ЕЕДОП следва да бъде посочено дали 1. 
участникът е /  не е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;
2. Участникът е /  не е свързано лице с дружество, регистрирано в JopucdiiKifim с 
преференциален данъчен режим; 3. За участника са /  не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 
8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици.
1.2. Участникът не е попълнил част VI: Заключителни положения от ЕЕДОП относно съгласието 
на подписаните лица Възложителят да получи достъп до документите, подкрепящи 
информацията, предоставена в ЕЕДОП.
С оглед на гореизложеното и с цел да бъде установена липсата на основанията за отстраняване на 
участника и за съответствието му с поставените критерии за подбор, участникът „БРЕЙН ТРЪСТ 
СЕКЮРИТИ“ ООД следва:



1. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да представи нов ЕЕДОП, в който в част III: „Основания 
за изключване“, раздел Г; „ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА 
БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ 
ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА“ от ЕЕДОП да бъде допълнена 
предоставената информация, като бъде посочено дали 1. участникът е /  не е дружество, 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 2. Участникът е /  не е свързано 
лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 3. За 
участника са /  не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическшпе и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режгш, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да представи нов ЕЕДОП, в който в част VI: 
Заключителни положения да бъде попълнена необходимата информацията относно съгласието 
на подписаните лица Възложителят да получи достъп до документите, подкрепящи 
информацията, предоставена в ЕЕДОП.

2, Комисията констатира следните липеи и несъответствия на информация в ЕЕДОП на 
участника „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД, както следва:
2.1. В Част III: „Основания за изключване“, раздел Г: „ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА 
ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА 
ЧЛЕНКА“ от ЕЕДОП, участникът е посочил единствено отговор „Не“. В съответствие с т. 1.2. от 
Раздел I от Указанието за подготовка на офертата -  част от утвърдената документация за 
обществената поръчка, в съответното поле от ЕЕДОП следва да бъде посочено дали 1. 
участникът е /  не е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 
2. Участникът е /  не е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим; 3. За участника са /  не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 
8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици.
2.2. Участникът не е попълнил част VI: Заключителни положения от ЕЕДОП относно съгласието 
на подписаните лица Възложителят да получи достъп до документите, подкрепящи 
информацията, предоставена в ЕЕДОП.
2.3. Освен това. Комисията констатира, че приложеният на електронен носител образец на 
ЕЕДОП е подписан собственоръчно от Димитрина Григорова, посочена като управител на 
дружеството. Участникът е приложил Справка за актуално състояние на действащите трудови 
договори към дата 04.12.2018 г. от Национална агенция за приходите, от която е видно, че 
Димитрина Симеонова Григорова е назначена на длъжност „управител“ в дружеството. 
Едновременно с това, приложеният в офертата ЕЕДОП е подписан и с електронен подпис от 
името на Невена Петкова Иванова. При извършена справка в Търговски регистър и регистър на 
ЮЛНЦ, Комисията установи, че лицето по чл. 54, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП, 
което следва да подпише ЕЕДОП относно обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 е вписаният 
в ТРРЮЛНЦ управител на дружеството, а именно Невена Петкова Иванова.

С оглед на гореизложеното и с цел да бъде установена липсата на основанията за отстраняване на 
участника и за съответствието му с поставените критерии за подбор, участникът „СТРОНГ 
СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД следва:
1. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да представи нов ЕЕДОП, в който в част III: „Основания 
за изключване“, раздел Г: „ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА



БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ 
ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА“ от ЕЕДОП да бъде допълнена 
предоставената информация, като бъде посочено дали 1. участникът е /  не е дружество, 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 2. Участникът е /  не е свързано 
лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 3. За 
участника са /  не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да представи нов ЕЕДОП, в който в част VI: 
Заключителни положения да бъде попълнена необходимата информацията относно съгласието 
на подписаните лица Възложителят да получи достъп до документите, подкрепящи 
информацията, предоставена в ЕЕДОП.
3. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да представи нови ЕЕДОП, който в частта, отнасяща се 
до основанията по чл. 54, ал. 1, 2 и 7 от ЗОП да бъде подписан от управителя на дружеството, 
вписан в ТРРЮЛНЦ -  Невена Петкова Иванова.

Във връзка с горните констатации и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията дава 
на участниците срок от 5 (пет) работни дни от датата на получаване на настоящия 
протокол да представят на комисията документите и информацията, посочени в раздел III 
на настоящия протокол.
За предоставяне на изисканите с настоящия протокол ЕЕДОП от участниците важат 
изцяло изискванията, заложени в документация за настоящата обществена поръчка, за 
предоставянето му в електронен вид.
Участниците могат да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да 
обхваща факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Допълнителните документи и информация се подават в Деловодството на възложителя, 
находящо се в сградата на „СБР-НК“ на адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 54, ет. 3.
Комисията приключи работата си на този етап на 05.12.2018 г. в 13:30 ч. и състави настоящия 
протокол на същата дата.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП настоящият протокол да бъде публикуван на Профила на 
купувача и в същия ден да бъде изпратен на участниците в процедурата.

(Роман Райчев) 

(Десислава Николаева) 

(мл. адв. Елиза Джонева)


