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П Р О Т О К О Л  № 2 
 

 Днес, 07.05.2020 г., в стая № 20, находяща се в централна сгарада -  Ректорат на 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 

15, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД 40- 89 от 15.04.2020 

г. на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, във връзка с 

процедура по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка – пряко 

договаряне, с предмет: „Предоставяне на услуга по осигуряване на пропускателен 

режим и осигуряване на физическа денонощна охрана в сграда Ректорат на 

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, открита с Решение № РД 40-67 от 

30.03.2020 г. на Възложителя, с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2020-0019. 

Комисията, определена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП и чл. 51, ал. 1 от 

ППЗОП, заседава в следния състав:: 

Председател: Петър Станулов - Началник отдел „Обществени поръчки“ на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“; 

Членове:  
1. Ваня Игнатова – Началник отдел „Имоти“; 

2. Николина Вълканова – юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“. 
Всички горепосочени редовни членове на Комисията присъстват на провежданото 

открито заседание, което предпоставя наличието на кворум и мнозинство за приемане 

на валидни решения от страна на помощния орган на Възложителя.  

Членовете на комисията констатираха, че в рамките на указания на участниците 

срок за представяне на документи - попълнен коректно електронен ЕЕДОП, разписан в 

изпратените до тях уведомителни писма, такива се представени от: 

 

№ УЧАСТНИК Вх. №, дата на подаване 

1. 
“ДЕЛТА - ИГЕ” ЕООД 

72-00-764 / 28.04.2020 г. 

2. 
“ВИН - СЕКЮРИТИ” ООД 72-00-766 / 29.04.2020 г. 

 

След установяването, че всички Участници са депозирали допълнително 

изискания от всеки един от тях нов ЕЕДОП, в указания вид и начин на представяне, 

Комисията, на основание и в изпълнение на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към 

разглеждане на допълнително представените документи, по реда на подаването им, а 

именно: 

1. “ДЕЛТА - ИГЕ” ЕООД - допълнителни документи с вх. № 72-00-764 / 

28.04.2020 г. 

В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в 

Уведомително писмо с изх. № 72-00-743/24.04.2020 г., Участникът е представил 

следните документи:  

-еЕЕДОП – 1бр., на оптичен носител 
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В резултат от направения обстоен анализ на всяко едно от декларативно 

отразените волеизявления на Икономическия оператор, Комисията констатира, че 

всички установени липси, непълноти или некоректности в информацията в 

първоначално представения от Участника ЕЕДОП, са отстранени, респ. допълнени. 

С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя, 

определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участник 

“ДЕЛТА - ИГЕ” ЕООД е представил Единни общи декларации (ЕЕДОП) отразяващи 

пълното му съответствие с утвърдените от Възложителя за целите на настоящето 

възлагане условия към личното състояние, както и с минималните изисквания за 

технически и професионални способности като условия за допустимост и критерии за 

подбор и не са налице основания за неговото отстраняване. 

 

 

2. “ВИН - СЕКЮРИТИ” ООД - допълнителни документи с вх. № 72-00-766 / 

29.04.2020 г. 

 

В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в 

Уведомително писмо с изх. № 72-00-744 / 24.04.2020 г., Участникът е представил 

следните документи:  

- еЕЕДОП - 2 броя, на оптичен носител. 

В резултат от направения детайлен анализ на всяко едно от декларативно 

отразените волеизявления на Икономическия оператор, Комисията констатира, че 

всички установени липси, непълноти или некоректности в информацията в 

първоначално представения от Участника ЕЕДОП, са отстранени, респ. допълнени. 

С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя, 

определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участник 

“ВИН - СЕКЮРИТИ” ООД е представил Единни общи декларации (ЕЕДОП) 

отразяващи пълното му съответствие с утвърдените от Възложителя за целите на 

настоящето възлагане условия към личното състояние, както и с минималните 

изисквания за технически и професионални способности като условия за допустимост 

и критерии за подбор и не са налице основания за неговото отстраняване. 

 

След като извърши проверка за съответствието на представените във всяка една 

от офертите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя, респ. извърши 

констатации за пълнотата и редовността на представените документи за допустимост, 

съобразно изискванията на Документацията за участие в процедурата, Комисията 

предлага на Възложителя: 

 

Да се допуснат до провеждане на преговори, по реда на изтегления жребий, 

подробно описан в Протокол №1 от работата на комисията, следните участници: 

1. „МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД 

2. “ВИН - СЕКЮРИТИ” ООД 
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3. “ДЕЛТА - ИГЕ” ЕООД 

4. „АСО София“ ООД 

5. „МИЛ ПРО ГРУП“ ООД 

 

На следващо открито заседание, насрочено за 11.05.2020 г. от 11.00ч., 

Комисията ще пристъпи към провеждане на преговори с допуснатите Участници по 

реда на чл. 67, ал. 2 - 4 от ППЗОП. 

След извършване на гореописаните действия, Комисията приключи своята 

работа на този етап от процедурата и подписа протокола на 07.05 2020 г., както следва: 

 

КОМИСИЯ: 

Председател:  Петър Станулов  /п./      

Членове:       

1. Ваня Игнатова    /п./  

2. Николина Вълканова   /п./  

 

* Подписите на членовете на Комисията са заличени на основание Общия Регламент за защита на 

личните данни.  

mailto:info@feb.uni-sofia.bg
mailto:info@feb.uni-sofia.bg

