
 
 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-94 

26 ноември 2020 г. 

 

На основание чл. 106, ал. 6 във връзка чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1 и чл. 109 от 

Закона за обществените поръчки ( ЗОП) и въз основа на Доклад изх. № РД-22 22-00-4/ 

25.11.2020 г. и Протоколи от 02.11.2020 г., 06.11.2020 г., 19.11.2020 г. и 20.11.2020 г., 

представени от комисията по чл. 103 от ЗОП, назначена със Заповед № РД-13-89/ 

21.10.2020 г. на председателя на Съвета за електронни медии (СЕМ), както и на цялата 

документация, събрана и публично достъпна в ЦАИС ЕОП в хода на провеждане на 

процедурата, открита с Решение № РД-05-83/ 24.09.2020 г. на Съвета за електронни медии, 

публикувано в ЦАИС ЕОП под № 00928-2020-0001, председателят на СЕМ 
 

Р Е Ш И: 
 

I. ОБЯВЯВА следното класиране на допуснатите участници в процедура публично 

състезание с предмет „Организиране и осъществяване на невъоръжена денонощна 

физическа охрана на административна сграда в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69 

и прилежащия терен, осигуряване на пропускателен режим и видеонаблюдение в сградата и 

на паркинга пред нея”: 

 

Първо място: ФОРС-ДЕЛТА ООД; 

Второ място: АСО СОФИЯ ООД; 

Трето място: Д.М. СЕКЮРИТИ ГРУП ООД; 

Четвърто място: МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД; 

Пето място: МУЛТИФОРС А.С. ЕООД. 

 

II. ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка ФОРС-ДЕЛТА ООД, 

ЕИК 040985890, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Изгрев, ул. Лъчезар 

Станчев № 5, сграда Б на Софарма, ет. 7, офис 1-2, представлявано от Траянка Орфаниду. 

 

III. ОТСТРАНЯВА участник БЮРО ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА – ИТ ЕООД на 

основание чл. 9л, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) във връзка с чл. 107, т. 5 от ЗОП, поради това, че участникът не е декриптирал 

ценовото си предложение в срока по чл. 9л, ал. 4, т. 2 от ППЗОП. 

 

IV. На основание чл. 22, ал. 10 от ЗОП, участниците да бъдат уведомени за решението 

за определяне на изпълнител в 3-дневен срок от издаването му чрез съобщение на техните 

потребителски профили в ЦАИС ЕОП. 

 

V. На основание чл. 36а, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 19а, ал. 2, т. 1 от ППЗОП 

настоящото решение да се публикува в Профила на купувача в деня на изпращането му на 

участниците в процедурата. 

 



 
 

VI. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а” от ЗОП, решението за определяне на 

изпълнител подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен 

срок от връчването му по реда на чл. 22, ал. 10 от ЗОП във връзка с чл. 9к, ал. 2 от ППЗОП. 

 

 

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 


