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П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 2 

 

 Днес 06.07.2016 г. в 14:00 часа в сградата на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД – София, ул. 

”Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед № 225/31.05.2016 год. на Управителя на “БДЖ – 

Товарни превози” ЕООД за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Опазване имуществото и подвижния жп състав, собственост на „БДЖ– 

Товарни превози“ ЕООД, както и на превозваните товари, чрез: денонощна въоръжена физическа 

охрана, системи за видеонаблюдение и системи за охрана със сигнално-охранителна техника 

(СОТ) за период от три години”, публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01558-2016-

0008 и в Официалния вестник на Европейския съюз под № 2016S 071-124880, се събра 

назначената, с горецитираната заповед, комисия в състав: 

 

 Председател: Младен Младенов – старши експерт, ППОП в отдел „ОПП” при „БДЖ – 

Товарни превози” ЕООД; 

 Основни членове: 

 1. Десислава Луканова – Старши юрисконсулт в отдел „Правен” при „БДЖ – Товарни 

превози” ЕООД;                                                                   

  2. Васимир Илиев – Ръководител на отдел „ППАР” при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД;                                                                   

        3. Пламен Василев – Старши експерт в отдел „ППАР” при „БДЖ – Товарни превози” 

ЕООД;   

         4. Пламен Петков - Старши експерт в отдел „ППАР” при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД; 

         5. Мария Илиева -   Старши експерт в отдел „ППАР” при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД; 

         6. Петър Бръснаров – Главен експерт „ППАР”  в отдел „ППАР” при „БДЖ – Товарни 

превози” ЕООД; 

         7. Любен Нанов – Директор на дирекция ”Финанси и администрация” при „БДЖ – Товарни 

превози” ЕООД; 

 8. Катя Стоянова – Главен експерт, ППОП в отдел „ОПП” при „БДЖ – Товарни превози” 

ЕО ОД, длъжностно лице, натоварено с функциите по изготвянето на протоколите от работата на 

комисията. 

  

 Резервният председател – Младен Младенов присъства на заседанието на Комисията, 

поради обективна невъзможност /ползване на платен годишен отпуск/  на основния председател 

на комисията Георги Велков – ръководител отдел „Обществени поръчки и проекти”, да участва в 

работата на комисията. Г-н Младен Младенов подписа декларация по чл.35, ал. 3 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП, отм. с ДВ бр.13/16.02.2016 г.) за съответствие на обстоятелствата 

по чл.35, ал.1 от ЗОП /отм./ и за спазване на изискванията по чл.35, ал.2 от ЗОП /отм./, която е 

неразделна част от настоящия протокол. 

 Председателят на комисията обяви, че в деловодството на „БДЖ - Товарни превози" 

ЕООД, в определения срок до 28.06.2016 год. включително, са постъпили пликове с 

допълнителни документи от следните участници: 

 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ”, адрес за коресподенция: гр. София – 1618, 

бул. „Братя Бъкстон” № 24, бл. 7А, вх.1, ет.1, ап.2 – писмо с вх. № 02-30-51/23.06.2016 г., 10:40 

часа; 

 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД, адрес за коресподенция: гр. София – 1407, ул. „Сребърна” 

№ 14 – писмо с вх. № 02-30-50/23.06.2016 г., 11:04 часа. 

 

 След като комисията се увери, че подадените от участниците допълнителни документи са 

представени в запечатани, непрозрачни и ненарушена цялост пликове, председателят ги отвори 

по реда на постъпване на офертите в деловодството на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително подадените от участниците  

документи, изискани на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП /отм./, във връзка с направените 

констатации при разглеждане на представените от участниците документи и съпоставянето им с 
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критериите за подбор, определени от възложителя, изложени в Протокол № 1/31.05.2016 г. 

 

 І. „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД, адрес за коресподенция: гр. София – 1407, ул. 

„Сребърна” № 14 – писмо с вх. № 02-30-50/23.06.2016 г., 11:04 часа; 

Председателят на комисията отвори постъпилия плик с вх. № 02-30-50/23.06.2016 г. и 

комисията установи, че в него кандидатът е представил допълнително изисканите в Протокол № 

1/31.05.2016 г. документи: 

1. Представяне на участника е изготвено съгласно образеца, приложен към 

документацията за участие /Приложение № 3/, което по съдържание е идентично с представеното 

в Плик № 1 „Документи за подбор” от офертата на участника – подписано от Атанас Трифонов 

Симеонов и Васко Борисов Балабанов и подпечатано с печата на дружеството; 

2. Декларация за приемане на условията в проекта на договора във връзка с чл.56, ал.1, 

т.12 от ЗОП /отм./, съгласно приложения към документацията за участие образец /Приложение № 

7/ – подписана от Атанас Трифонов Симеонов и подпечатана с печата на дружеството; 

3. Декларация за приемане на условията в проекта на договора във връзка с чл.56, ал.1, 

т.12 от ЗОП /отм./, съгласно приложения към документацията за участие образец /Приложение № 

7/ – подписана от Васко Борисов Балабанов и подпечатана с печата на дружеството; 

4. Декларация, че всички ангажирани с изпълнението на обществената поръчка 

охранители ще отговарят на изискванията на чл.27 от ЗЧОД и ще преминат/са преминали 

обучение съгласно чл. 28 от ЗЧОД, съгласно приложения към документацията за участие образец 

/Приложение № 11/ – подписана от Атанас Трифонов Симеонов и подпечатана с печата на 

дружеството; 

5. Декларация, че всички ангажирани с изпълнението на обществената поръчка 

охранители ще отговарят на изискванията на чл.27 от ЗЧОД и ще преминат/са преминали 

обучение съгласно чл. 28 от ЗЧОД, съгласно приложения към документацията за участие образец 

/Приложение № 11/ – подписана от Васко Борисов Балабанов и подпечатана с печата на 

дружеството; 

6. Декларация за поемане на пълна имуществена отговорност в резултат на допуснати 

незаконни посегателства в охраняваните обекти при изпълнение на договора за охрана, съгласно 

приложения към документацията за участие образец /Приложение № 12/ – подписана от Атанас 

Трифонов Симеонов и подпечатана с печата на дружеството; 

7. Декларация за поемане на пълна имуществена отговорност в резултат на допуснати 

незаконни посегателства в охраняваните обекти при изпълнение на договора за охрана, съгласно 

приложения към документацията за участие образец /Приложение № 12/ – подписана от Васко 

Борисов Балабанов и подпечатана с печата на дружеството; 

8. Декларация, че за охранители в обектите на Възложителя, няма да бъдат назначавани 

лица, дисциплинарно уволнени от системата на дружествата, включени в холдинговата структура 

на БДЖ за извършени посегателства върху имущество, собственост на същите, съгласно 

приложения към документацията за участие образец /Приложение № 14/ – подписана от Атанас 

Трифонов Симеонов и подпечатана с печата на дружеството; 

9. Декларация, че за охранители в обектите на Възложителя, няма да бъдат назначавани 

лица, дисциплинарно уволнени от системата на дружествата, включени в холдинговата структура 

на БДЖ за извършени посегателства върху имущество, собственост на същите, съгласно 

приложения към документацията за участие образец /Приложение № 14/ – подписана от Васко 

Борисов Балабанов и подпечатана с печата на дружеството; 

10. Писмено изявление (декларация) от Атанас Трифонов Симеонов, в качеството му на 

управител на „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД, с което подадената от „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД  

оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Опазване 

имуществото и подвижния жп състав, собственост на „БДЖ– Товарни превози“ ЕООД, както и 

на превозваните товари, чрез: денонощна въоръжена физическа охрана, системи за 

видеонаблюдение и системи за охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) за период от три 
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години” изцяло обвързва „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД с поетите ангажименти и заявените от г-н 

Александър Милчев Митев обстоятелства, в качеството му на управител на същото дружество. С 

изявлението Атанас Трифонов Симеонов потвърждава извършените от Александър Милчев  

Митев действия по подаване на оферта за участие в настоящата обществена поръчка и 

подписване на всички документи, съдържащи се в нея. 

 

  По изложените съображения и след като разгледа представената от участника „ВИП 

СЕКЮРИТИ” ЕООД оферта за участие и допълнително предоставените по реда на чл.68, ал.9 

от ЗОП /отм./ документи, и провери съответствието им с изискванията, поставени от 

възложителя, комисията констатира, че участникът отговаря на предварително обявените от 

възложителя условия, съдържащи се в документацията за участие. 

 

 ІІ. КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ”, адрес за коресподенция: гр. София – 

1618, бул. „Братя Бъкстон” № 24, бл. 7А, вх.1, ет.1, ап.2 – писмо с вх. № 02-30-51/23.06.2016 

г., 10:40 часа; 

Председателят на комисията отвори постъпилия плик с вх. № 02-30-51/23.06.2016 г. и 

комисията установи, че в него кандидатът е представил допълнително изисканите в Протокол № 

1/31.05.2016 г. документи: 

1. Копие на отчет за приходите и разходите на „СТРОНГ-ЕС” ЕООД към 31.12.2015 г.; 

2. Копие на баланс на „СТРОНГ-ЕС” ЕООД към 31.12.2015 г.; 

3. Копие на лиценз № 621/15.06.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност 

издаден на „СТРОНГ-ЕС” ООД; 

4. Копие на удостоверение № 119209, издадено на 07.05.2013 г. от Комисията за защита 

на личните данни, на основание чл.14, ал.4 от Закона за защита на личните данни, на името на 

СТРОНГ-ЕС; 

5. Копие на Разрешение № 01243/18.09.2008 г. за ползване на индивидуало определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронните съобщения за 

собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – PRM, 

издадено на „СТРОНГ-ЕС” ООД, със съответните копия на приложения:  

 условия за осъществяване на електронни съобщения; 

 Технически параметри на електронната съобщителна мрежа PRM. 

6. Копие на изменение № 120-02421-01/22.04.2004 г., копие на изменение № 120-02421-

02/04.05.2006 г.  и копие на изменение № 01243-02/05.12.2013 г. със съответните приложения; 

7. Копие на Решение № 181/21.04.2015 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, 

съгласно което се изменя издаденото на „СТРОНГ-ЕС” ООД разрешение № 01234/18.09.2008 г.;  

8. Копие на сертификат № 9975 за регистрация на система за управление на качеството, 

издаден от TRANSPASIFIC CERTIFICATIONS LIMITED на името на „СТРОНГ-ЕС” ООД в 

съответствие с изискванията на  ISO 9001:2008, приложима за  всички дейности, свързани с: 

„Дейност по охрана на имущество на физически и юридически лица със СОТ и реакция с 

автопатрули. Монтаж и поддръжка на сигнално-охранителна техника и пожароизвестителна 

техника. Централизирано (отдалечено) видеонаблюдение. Физическа охрана на обекти”; 

9. Копие на сертификат № O-0203 за регистрация на система за управление на 

здравословните и безопасни условия на труд, издаден от TRANSPASIFIC CERTIFICATIONS 

LIMITED на името на „СТРОНГ-ЕС” ООД, в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 

за дейности, свързани с: „Дейност по охрана на имущество на физически и юридически лица със 

СОТ и реакция с автопатрули. Монтаж и поддръжка на сигнално-охранителна техника и 

пожароизвестителна техника. Централизирано (отдалечено) видеонаблюдение. Физическа охрана 

на обекти”; 

10. Копие на отчет на „ЮСИС” ООД за доходите за годината, приключваща на 

31.12.2015 г.; 

11. Копие на отчет на „ЮСИС” ООД за финансовото състояние към 31.12.2015 г.; 
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12. Копие на лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 923/30.10.2006 г. 

издаден на „ЮСИС” ООД; 

13. Копие на удостоверение, издадено на 13.05.2016 г. от Националната агенция за 

приходите заедно с приложена към него справка за действащите трудови договори, сключени 

между „Юсис” ООД с негови служители; 

14. Копие на разрешение № 1648/18.12.2000 г., издадено на „ЮСИС” ООД с 

приложени фактура и опис на продаваното употребявано оръжие; 

 - копие на разрешение № Г-381/13.08.2013 г., издадено на „ЮСИС” ООД с приложен 

списък на оръжието и боеприпасите  

 - копие на разрешение № 20140032199/24.02.2014 г., издадено на „ЮСИС” ООД с 

приложение към разрешението; 

15. Копие на удостоверение № 5470, издадено на 28.07.2011 г. от Комисията за защита 

на личните данни, на основание чл.14, ал.4 от Закона за защита на личните данни, на името на 

ЮСИС; 

16. Копие на Разрешение  № 00650/26.06.2008 г. за ползване на индивидуален  

определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронните 

съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – 

PRM, издадено на „ЮСИС” ООД, копие на изменение № 00650-01/10.05.2012 г., копие на 

изменение № 00650-02/04.02.2016 г. с приложени Технически параметри на електронната 

съобщителна мрежа PRM и копие на изменение № 00650-03/18.02.2016 г.; 

17. Копие на сертификат № QMS/13406/BG, издаден от CSB Ltd на името на „ЮСИС” 

ООД, удостоверяващ, че системата за управление на организацията е оценена и сертифицирана в 

съответствие с изискванията на международния стандарт  ISO 9001:2008 с обхват: „Физическа 

охрана на имуществото на физически и юридически лица на ценни пратки и товари, на 

мероприятия. Доставка, изграждане и поддържане на системи за сигурност. Мониторинг и 

охрана с технически системи за сигурност. Съхранение на ценности в трезор”; 

18. Копие на сертификат № OHSMS/16718/BG/R, издаден от CSB Ltd на името на 

„ЮСИС” ООД, удостоверяващ, че системата за управление на здравословните и безопасни 

условия на труд в съответствие с изискванията на международния стандарт OHSAS 18001:2007 с 

обхват: „Физическа охрана на имуществото на физически и юридически лица на ценни пратки и 

товари, на мероприятия. Доставка, изграждане и поддържане на системи за сигурност. 

Мониторинг и охрана с технически системи за сигурност. Съхранение на ценности в трезор”; 

19. Копие на сертификационно решение № 16/718/01 за първоначална сертификация 

на система за управление; 

20. Копие на сертификат № ISMS/15575/BG, издаден от CSB Ltd на името на „ЮСИС” 

ООД, удостоверяващ, че системата за управление на информационната сигурност ISO/IEC 

27001:2013, с обхват: „Управление на сигурността на информацията при: физическа охрана на 

имуществото на физически и юридически лица; на ценни пратки и товар; охрана на мероприятия; 

лична охрана на физически лица; проектиране, доставка, изграждане и поддържане на системи за 

сигурност; мониторинг и охрана с технически системи за сигурност; мониторинг и охрана с 

технически системи за сигурност; съхранение на ценности в трезор; обработка на пари в брой”; 

 Документите, посочени от т. 1 до т. 20 от настоящия протокол са представени под 

формата на копия, заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подписани от лицето, 

представляващо участника – Владимир Цолов, в качеството му на управител на 

КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ”, заедно с положен печат на КОНСОРЦИУМ 

„ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ”.  

21. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, съгласно 

приложения към документацията за участие образец /Приложение № 9/, със съдържание 

идентично на представения в офертата списък, отнасящ се за извършени от „СТРОНГ-ЕС” 

ЕООД. Списъкът е заверен от лицето, представляващо участника Владимир Цолов и подпечатан 

с печата на участника - КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ”. Към списъка на услугите на 

„СТРОНГ-ЕС” ЕООД са приложени заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подписани от лицето, 
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представляващо участника –Владимир Цолов и с положен печат на КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ 

СЕКЮРИТИ”, с посочено име и фамилия на лицето, което ги подписва, и качеството му на 

управител на КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” копия на референции, издадени от 

„Валерий С§M Груп” АД, „Компютест” АД, ДП „Ръководство на въздушно движение”, „Ваджо 

Комерс” ООД, „ИМО-РЕАЛ” ЕООД и „Банка ДСК” ЕАД.  

22. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, съгласно 

приложения към документацията за участие образец /Приложение № 9/, със съдържание 

идентично на представения в офертата списък, отнасящ се за извършени от „ЮСИС” ООД. 

Списъкът е заверен от лицето, представляващо участника Владимир Цолов и подпечатан с печата 

на участника - КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ”. Към списъка на услугите на „ЮСИС” 

ООД са приложени заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подписани от лицето, представляващо 

участника – Владимир Цолов и с положен печат на КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ”, с 

посочено име и фамилия на лицето, което ги подписва, и качеството му на управител на 

КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” копия на удостоверения, издадени от „Фьонекс 

Фарма” ЕООД, „Обединена българска банка” АД и „Уникредит Булбанк” АД.  

 

  По изложените съображения и след като разгледа представената от участника 

КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” оферта за участие и допълнително 

предоставените по реда на чл.68, ал.9 от ЗОП /отм./ документи, и провери съответствието им с 

изискванията, поставени от възложителя, комисията констатира, че участникът отговаря на 

предварително обявените от възложителя условия, съдържащи се в документацията за участие. 

 

 Настоящият протокол се изготви на 11.07.2016 г. в един екземпляр и се подписа от всички 

членове на комисията. 

 

 Приложения: 1 /един/ брой декларация по чл. 35, ал.3 от ЗОП; 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………. /Младен Младенов/ 

ЧЛЕНОВЕ:  

1.  ................................... /Десислава Луканова/ 

 

2. ..................................... /Васимир Илиев/ 

 

3. ..................................... /Пламен Василев/ 

       

4. ...................................../Пламен Петков/ 

 

5. ...................................../Мария Илиева/ 

 

6. ...................................../Петър Бръснаров/ 

 

7. ...................................../Любен Нанов/ 

 

8. ..................................... /Катя Стоянова/ 

 

 

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от Закона за защита на 

личните данни, във връзка с чл. 22б, ал.2 от Закона за обществените поръчки 


