
 
 

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 
ИНСТИТУТ ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА И ГЕНЕТИКА 

ул. “Акад. Г. Бончев:, бл. 21, 1113 София 

Директор: 02-8728170; Зам. Директор: 02-9746228 вътр. 281 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

№ …124/28.01.2013г.. 

 

 

по чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП - за отстраняване на участниците и прекратяване на порцедуратa за 

възлагане на обществена поръчка  

 

 

Възложител: Институт по физиология на растенията и генетика при Българска академия на науките 

/ИФРГ-БАН/. 

 

Представляващ възложителя съгласно чл. 8, ал. 3 от ЗОП: проф. д-р Снежанка Цветанова Дончева - 

Директор на ИФРГ-БАН. 

 

Вид на процедурата и предмет на поръчката: открита процедура с опростени правила съгласно чл. 14, 

ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „ Организиране и осъществяване на 

контролно пропускателен режим и денонощна въоръжена физическа охрана за период от 12 месеца 

на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 

11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград”, открита с Решение № ОП-01 / 30.10.2012 г. на 

Директора на Институт по физиология на растенията игенетика при Българска академия на науките 

/ИФРГ-БАН/. 

 

                                                  

На основание чл.39, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразени резултати в 

Протокол от 25.01.2013 г. от работата на комисията (окончателен протокол от работата на 

комисията), Протокол по чл. 68, ал. 7 от ЗОП от 21.12.2012 г. (Протокол № 1 от работата на 

комисията) и Протокол от 21.01.2013 г. от разглеждането на разясненията и документите, 

представени от участниците съгласно Протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП и от разглеждането на 

документите в Плик № 2 на допуснатите участници (Протокол № 2 от работата на комисията), която 

комисия е назначена със Заповед № 1261/06122012г. на Директора на ИФРГ-БАН за разглеждане, 

оценка и класиране на постъпилите оферти на участниците в горецитираната открита процедура с 

опростени правила съгласно чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП                            

 

П Р Е К Р А Т Я В А М: 

 

 

I. На основание чл. 39, ал. 1.т. 2 от ЗОП  - всички подадени оферти не отговарят на 

предварително обявените условия от възложителя 

 

 

IІ. Отстранените участници 

 



 
 

 

 II.1. ДОА „Вадим” ООД, ЕИК 040357088, със седалище и адрес на управление: Република 

България, гр. София, ул. “Ради Петков” бл .33, ет.9, ап. 33. Входящ № на офертата на ДОА „Вадим” 

ООД, получен в Деловодството на ИФРГ-БАН, включително дата и час на получаване на офертата: 

Вх. № .1246/05.12.2012г., 15.00 часа. 

 

Мотиви за отстраняване на участника: съгласно посоченото в протокола от 21.01.2013 г. от работата 

на комисията - Протокол № 2 от работата на комисията, а именно: 

 

Правно основание за отстраняване на участника: чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки 

/ЗОП/, във връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП и обявените от възложителя условия. 

  

Фактическо основание за отстраняване на участника: Участникът не отговаря на част от критериите 

за подбор по отношение на технически възможности и квалификация, а именно участникът не 

отговаря на изискванията на т. 3.2.3 и т. 8.3 от Указания към участниците. Подробностите са както 

следва: 

 

II.2.1. За 18 /осемнадесет/ от лицата за изпълнение на поръчката участникът не е представил 

разрешения за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него за съответното лице за 

служебни цели. Участникът е представил удостоверения за носене и употреба на огнестрелно оръжие 

за лицата за огнестрелни оръжия, които не са посочени, че ще бъдат използвани при изпълнение на 

поръчката, като на част от разрешителните е подчертано, че са за самоохрана. Съгласно изискванията 

на документацията за участие - раздел ІІІ.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 8.3 от 

Указанията към участниците, участникът трябва да представи разрешения на лицата (охранители и 

ръководител на охранителната дейност) за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за 

него, които разрешения следва да бъдат за носене и употреба на огнестрелно оръжие за служебни 

цели, тъй като в т. 8.3 от Указанията към участниците е записано че разрешенията трябва да бъдат 

издадени по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите 

изделия /ЗОБВВПИ/ или по друг нормативен акт, относим към предмета на поръчката, а съгласно чл. 

81, ал. 2 и чл. 94, ал. 1 от ЗОБВВПИ тези разрешения могат да бъдат само за носене и употреба на 

огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за служебни цели. 

Съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗОБВВПИ, когато юридически лица, регистрирани като търговци по 

смисъла на Търговския закон са получили разрешение за придобиване и съхранение, подават до 

директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта 

за съхранение на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях, заявление по образец за издаване на 

разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на своите служители. 

Съгласно чл. 94, ал. 1 от ЗОБВВПИ, когато лицата по чл. 81, ал. 2 са регистрирани като търговци по 

реда на Търговския закон и имат предмет на дейност охрана, техните служители, получили 

разрешение за носене и употреба, при осъществяване на охранителна дейност могат да носят само 

огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за служебни цели. От тук следва изводът че разрешенията 

на лицата (охранители и ръководител на охранителната дейност) за носене и употреба на огнестрелно 

оръжие и боеприпаси за него, които възложителят е изисквал в документацията за участие трябва да 

бъдат за носене и употреба на огнестрелно оръжие за служебни цели. Освен това, съгласно т. 8.2 от 

Указания към участниците, лицата за изпълнението на поръчката са „охранители" и „ръководители 

на охранителна дейност" по смисъла на Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/. Съгласно 

чл. 12, ал. 2 от ЗЧОД, „при въоръжената охрана се спазват изискванията на Закона за оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и подзаконовите нормативни актове 

по прилагането му”. Предметът на поръчката е въоръжена физическа охрана, което налага издавне на 

разрешения за носене и употреба на оръжие за охранителите, които разрешения се издават по реда на 

ЗОБВВПИ. Съгласно цитираните чл. 81, ал. 2 и чл. 94, ал. 1 от ЗОБВВПИ, тези разрешения могат да 

бъдат само за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него за служебни цели. 

 

 

 



 
 

 II.2. „СОД 2004” ЕООД, ЕИК 101667656, със седалище и адрес на управление: Република 

България, гр. Петрич 2859, ул. „Гоце Делчев” № 12, вх. Б. Входящ № на офертата на „СОД 2004” 

ЕООД, получен в Деловодството на ИФРГ-БАН, включително дата и час на получаване на офертата: 

Вх. № 1248/05.12.2012г. часа. 

 

Мотиви за отстраняване на участника: съгласно посоченото в протокола от 25.01.2013 г. от работата 

на комисията - Протокол № 2 от работата на комисията, а именно: 

 

Правно основание за отстраняване на участника: чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки 

/ЗОП/, във връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП и обявените от възложителя условия. 

  

Фактическо основание за отстраняване на участника: Участникът не отговаря на част от критериите 

за подбор по отношение на технически възможности и квалификация, а именно участникът не 

отговаря на изискванията на т. 3.2.3 и т. 8.3 от Указания към участниците. Подробностите са както 

следва: 

 

II.2.2. За нито едно от 18-те лица посочени за изпълнение на поръчката не е представено разрешение 

за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него за служебни цели. (Изискване на 

раздел ІІІ.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 8.3 от Указанията към участниците). 

Съгласно изискванията на документацията за участие - раздел ІІІ.2.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т. 8.3 от Указанията към участниците, участникът трябва да представи разрешения на 

лицата (охранители и ръководител на охранителната дейност) за носене и употреба на огнестрелно 

оръжие и боеприпаси за него, които разрешения да бъдат издадени по реда на Закона за оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ или по друг нормативен 

акт, относим към предмета на поръчката. Съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗОБВВПИ, когато юридически 

лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон са получили разрешение за 

придобиване и съхранение, подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на 

МВР по местонахождението на обекта за съхранение на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях, 

заявление по образец за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и 

боеприпаси за тях на своите служители. Съгласно чл. 94, ал. 1 от ЗОБВВПИ, когато лицата по чл. 81, 

ал. 2 са регистрирани като търговци по реда на Търговския закон и имат предмет на дейност охрана, 

техните служители, получили разрешение за носене и употреба, при осъществяване на охранителна 

дейност могат да носят само огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за служебни цели. От тук 

следва изводът че разрешенията на лицата (охранители и ръководител на охранителната дейност) за 

носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, които възложителят е изисквал в 

документацията за участие трябва да бъдат за носене и употреба на огнестрелно оръжие за служебни 

цели. Освен това, съгласно т. 8.2 от Указания към участниците, лицата за изпълнението на поръчката 

са „охранители" и „ръководители на охранителна дейност" по смисъла на Закона за частната 

охранителна дейност /ЗЧОД/. Съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗЧОД, „при въоръжената охрана се спазват 

изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия 

и подзаконовите нормативни актове по прилагането му”. Предметът на поръчката е въоръжена 

физическа охрана, което налага издавне на разрешения за носене и употреба на оръжие за 

охранителите, които разрешения се издават по реда на ЗОБВВПИ. Съгласно цитираните чл. 81, ал. 2 

и чл. 94, ал. 1 от ЗОБВВПИ, тези разрешения могат да бъдат само за носене и употреба на 

огнестрелно оръжие и боеприпаси за него за служебни цели. 

  

 

ІII. Пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва 

 

Комисия за защита на конкуренцията 

адрес: Република България, гр. София 1000, бул. „Витоша” № 18 

Тел.: 02 988 40 70; Факс: 02 980 73 15; 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg  

Интернет адрес: http://www.cpc.bg  



 
 

 

Срок за подаване на жалби: Жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаване на 

настоящото решение за избор на изпълнител. 

Ред за подаване на жалби: съгласно чл. 120 и следващите от Глава единадесета "Обжалване" 

от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.  

 

 

Решението да се изпрати в три дневен срок до всички участници и до Агенцията по 

обществени поръчки. 

 

 

Възложител: 

 

 

................................................... 

Проф. д-р Снажанка Цветанова Дончева  

Директор на Институт по физиология на растенията и генетика при Българска академия на науките 

/СБК-БАН/ 

 

 

 

 
 


