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П Р О Т О К О Л № 1 
 

 Днес, 15.04.2020 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.  

Запечатаните пликове с офертите, депозирани за участие в процедурата, бяха 

предадени на Председателя на Комисията от служител в деловодството на 

Възложителя в 10,30 часа, удостоверено с подписването на протокол с обхват и 

съдържание, в съответствие с чл. 48, ал. 6, във връзка с ал. 1 от ППЗОП. 

На заседанието на Комисията, в което на основание чл. 67, ал. 1 от ППЗОП следва 

да бъде изтеглен жребия за определяне поредността за провеждане на преговорите с 

Участниците, подали оферти в откритата от Ректора на Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“ процедура с горецитирания предмет, присъстват:  

• Иван Мечков – Управител на „Вин - Секюрити“ ООД; 

• Владимир Мандров - Пълномощник на „Мил Про Груп“ ООД; 

• Богомил Гълъбов - Пълномощник на „Мега Секюрити Груп“ ЕООД; 

• Красимир Янчев - Представител на „Делта Иге“ ЕООД; 

• Радослав Джамбазов - Пълномощник на „Асо София“ ООД; 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП 

предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните 

заседания по провеждане на жребия, в резултат от който ще бъде определена 

поредността на преговорите с отделните Участници, не присъстват/не изпращат 

представители на днешното заседание на Комисията. 

Председателят на Комисията, откри заседанието в 11:00 часа и след 

легитимирането на присъстващите представители на  Участниците в процедурата, ги 

запозна със съдържанието на Заповед № РД 40 - 89 от 15.04.2020 г.  на Възложителя, 

а членовете на Комисията - със съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 

от ППЗОП входящ регистър на офертите, с цел узнаване от тяхна страна на имената  
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(фирмените наименования) на Икономическите оператори, депозирали оферти за 

участие в процедурата в рамките на публично оповестения в Решението за откриване 

на процедурата краен срок – 17:30 ч. на 14.04.2020 г., а именно: 

 

№ УЧАСТНИК 
Вх. №, дата и час на 

подаване 

1. 
„АСО София“ ООД 

72-00-679 / 08.04.2020 г., 

подадена в 11,42 ч. 

2. 
„МИЛ ПРО ГРУП“ ООД 

72-00-686 / 10.04.2020 г., 

подадена в 09,44 ч. 

3. 
“ВИН - СЕКЮРИТИ” ООД 

72-00-687 / 10.04.2020 г., 

подадена в 10,33 ч. 

4.  
„МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД 

72-00-691 / 13.04.2020 г., 

подадена в 9,34 ч. 

5. 
“ДЕЛТА - ИГЕ” ЕООД 

72-00-692 / 13.04.2020 г., 

подадена в 10,42 ч. 

 

След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им 

регистър на офертите, всеки един от членовете на Комисията подписа декларация за 

липса на конфликт на интереси с Участниците, както и за спазване на задълженията, 

вменени с нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията 

на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

След извършване на гореописаните процедурни действия и направени 

уточнения относно редовността на офертите, а именно:  

(1) всички са представени в срок, 

(2) в запечатани, непрозрачни опаковки, които са  

(3) с ненарушена цялост, 

на основание чл. 67, ал. 1 от ППЗОП и поради обстоятелството, че за участие в 

прякото договаряне са поканени пет Дружества, пет от които са подали оферти, 

Комисията определи поредността на провеждане на преговорите, посредством 

извършването на жребий. 

При спазване на принципа за равнопоставеност, залегнал в разпоредбата на   

чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Комисията извърши следните действия:  

Председателят на Комисията показа на присъстващите представители на 

Участниците и на членовете на помощния орган пет листа, върху всеки от които е 

изписано номер - от 1 до 5, след което ги разбърка и всеки от представителите на 

Участниците изтегли по един от петте листа с номера. В зависимост от изтегления 

номер от всеки от Участниците беше определена следната последователност за 

провеждане на преговорите, а именно: 

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 

 

След извършване на описаните действия, Комисията, в съответствие с 

условията, утвърдени от Възложителя в Покана № 72-00-630 от 30.03.2020 г., прие 

следните Решения, касаещи реда на процедиране, посредством които ще се постигне 

точно придържане към първоначално определените условия и изисквания за 

изпълнение, а именно: 

1. преди да пристъпи към провеждане на преговори по съществото на клаузите от 

проекта на договор – да извърши преценка на съответствието на данните и 

информацията, съдържащи се в представените в опаковките на Участниците 

документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП. 

2. при евентуална констатация на липсващи документи или нередовности в 

офертите на един или повече Участници, Комисията, в срок до 17.30 ч. на            

24.04.2020 г. ще ги уведоми с писмо, изпратено по факс/електронна поща, указвайки 

им нередовностите, които трябва да бъдат отстранени и/или допълнителните 

документи, които следва да бъдат представени. Писмото/писмата ще бъдат 

оповестени и на Профила на купувача в момента на изпращането му/им на 

Участниците. 

3. В случай, че няма липсващи документи и/или констатирани нередовности, 

преговорите с първия Участник, съобразно определената по-горе поредност ще 

започнат в 12,00 ч. на 15.04.2020 г. в централна сграда – Ректорат на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“,  гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15. 

Преговорите ще бъдат провеждани в диапазон от 15 (петнадесет) до 30 (тридесет) 

минути. 

4. В хипотеза на констатирана необходимост от представянето на 

допълнителни документи, преговорите с първия Участник, съобразно определената 

по-горе поредност ще започнат в 11,00 ч. на 11.05.2020 г. в централна сграда – 

Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София, бул. „Цар 

Освободител“ № 15., при същия времеви диапазон по т.3. 

 

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 67, ал. 1 от ППЗОП и е 

подписан в един екземпляр на 15.04.2020 г. 

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.  
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