
Д О К Л А Д

от комисия, назначена със Заповед № РД-10-93/01.06.2018 год. на Севдалина Турманова, 
Заместник областен управител на област Бургас, упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП със 
задача да разгледат и оценят постъпилите оферти, подадени за участие в обществена поръчка с 
предмет: „Частично обезпечаване на водноспасителната дейност на обекти -  изключителна 
държавна собственост, неохраняеми плажове през летен сезон 2018г. по обособени позиции 
както следва: Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
"Иракли”, община Несебър, област Бургас“; Обособена позиция 2 -  “Обезпечаване с 
водноспасителна дейност на морски плаж “Поморие- север”, община Поморие, област Бургас“; 
Обособена позиция 3 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Сарафово юг 
1”, община Бургас, област Бургас“; Обособена позиция 4 -  “Обезпечаване с водноспасителна 
дейност на морски плаж “Атанасовка коса” без част 1, община Бургас, област Бургас“;Обособена 
позиция 5 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Крайморие - юг”, 
община Бургас, област Бургас“;Обособена позиция 6 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност 
на морски плаж “Росенец - изток”, община Бургас, област Бургас“;Обособена позиция 7 -  
“Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Алепу”, община Созопол, област 
Бургас“;Обособена позиция 8 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Корал”, община Царево, област Бургас“;Обособена позиция 9 -  “Обезпечаване с 
водноспасителна дейност на морски плаж “Резово”, община Царево, област Бургас“, възлагана 
чрез публично състезание по реда на Глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки

I. На 01.06.2018 год., Комисията започна работа в 10:30 часа, в „Малката зала” на ет. 2 в 
сградата на Областна администрация -  Бургас. Определиха задачите както следва: Разглеждане, 
оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие в поръчката Процедурата е открита и 
се провежда по реда на Глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки. На 
заседанието присъства представител на участника “Филиус” ООД -  Веселина Пламенова 
Загорчева, управител на дружеството Калоян Петев Меразов, пълномощник на “Сайман Сее 
СМ“ ООД, с представено пълномощно. Всички членове на комисията попълниха декларации за 
съответствие на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Председателят на комисията изчете заповедта за назначаване на комисията и констатира, 
че в определение срок са постъпили пет броя оферти. Комисията пристъпи към отваряне на 
офертите по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание.

1. Оферта с вх. № 26-00-371/31.06.2018 год., подадена в непрозрачен плик с ненарушена 
цялост, като върху плика е посочена информация за наименованието и адресът на участника, 
телефон, e-mail, входящ номер, дата и час на постъпване на офертата. Офертата е подадена от 
Сдружение „Да запазим Корал“, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ 
№72, ет. 1. an. 1, Булстат 176022484, представлявано от Лилия Недялкова Попганчева. 
Участникът е подал оферта за една от обособените позиции, а именно: Обособена позиция 8 - 
“Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Корал”, община Царево, област 
Бургас. В плика бяха открити следните документи:

1.1. Опис на представените документи;
1.2. Информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват 

дейността си, както и списък-декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 
ЗОП (Приложение № 9);

1.3. Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
(Приложение № 1) за участника на оптичен носител;

1.4. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици (оригинал) -  (по образец Приложение № 6).
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1.5. Нотариално заверено пълномощно per. №1959/02.04.2018г., заверено от Камен 
Каменов, нотариус с per. №201;

1.6. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя, попълнено съобразно Образец № 2;

1.7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съобразно 
Приложение № 4;

1.8. Декларация за срока на валидност на офертата -  Приложение № 5;
1.9. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП -  приложение № 8;
1.10. Запечатен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
2. Оферта с вх. № 26-00-372/31.05.2018 год., подадена в непрозрачен плик с ненарушена 

цялост, като върху плика е посочена информация за наименованието и адресът на участника, 
телефон, e-mail, входящ номер, дата и час на постъпване на офертата. Офертата е подадена от 
“БЖСС св. Никола” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цани Гинчев“, 
№ 21, ет. 3, ЕИК 203004632, представлявано от Наталия Ангелова Ганчева. Участникът е подал 
оферта за обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с 
водноспасителна дейност на морски плаж "Иракли”, община Несебър, област Бургас“; Обособена 
позиция 2 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Поморие- север”, 
община Поморие, област Бургас“; Обособена позиция 3 - "Обезпечаване с водноспасителна 
дейност на морски плаж "Сарафово юг 1”, община Бургас, област Бургас“; Обособена позиция 4 
-  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Атанасовка коса” без част 1, 
община Бургас, област Бургас“;Обособена позиция 5 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност 
на морски плаж “Крайморие - юг”, община Бургас, област Бургас“;Обособена позиция 6 -  
“Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Росенец - изток”, община Бургас, 
област Бургас“;Обособена позиция 7 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски 
плаж “Алепу”, община Созопол, област Бургас“;Обособена позиция 8 -  “Обезпечаване с 
водноспасителна дейност на морски плаж “Корал”, община Царево, област Бургас“;Обособена 
позиция 9 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Резово”, община Царево, 
област Бургас“.

В плика бяха открити следните документи:
1.1. Опис на представените документи;
1.2. Информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват 

дейността си, както и списък-декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 
ЗОП (Приложение № 9);

1.3. Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
(Приложение № 1) за участника на оптичен носител;

1.4. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици (оригинал) -  (по образец Приложение № 6);

1.5. Запечатен плик по Обособена позиция 1, съдържащ Оферта и плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“.

1.6. Запечатен плик
„Предлагани ценови параметри“.

1.7. Запечатен плик
„Предлагани ценови параметри“.

1.8. Запечатен плик
„Предлагани ценови параметри“.

1.9. Запечатен плик
„Предлагани ценови параметри“.

1.10. Запечатен плик
„Предлагани ценови параметри“.

1.11. Запечатен плик
„Предлагани ценови параметри“.

1.12. Запечатен плик
„Предлагани ценови параметри“.

по Обособена позиция 2, съдържащ Оферта и плик с надпис

по Обособена позиция 3, съдържащ Оферта и плик с надпис

по Обособена позиция 4, съдържащ Оферта и плик с надпис

по Обособена позиция 5, съдържащ Оферта и плик с надпис

по Обособена позиция 6, съдържащ Оферта и плик с надпис

по Обособена позиция 7, съдържащ Оферта и плик с надпис

по Обособена позиция 8, съдържащ Оферта и плик с надпис
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1.13. Запечатен плик по Обособена позиция 9, съдържащ Оферта и плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.

3. Оферта с вх. № 26-00-373/31.05.2018 год., подадена в непрозрачен плик с ненарушена 
цялост, като върху плика е посочена информация за наименованието и адресът на участника, 
телефон, e-mail, входящ номер, дата и час на постъпване на офертата. Офертата е подадена от 
“Филиус” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Копривщица“№ 29, ет. 4, 
ап. Д, ЕИК 202798816, представлявано от Васил Петков Загорчев и Веселина Пламенова 
Загорчева, заедно и поотделно. Участникът е подал оферта за обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Иракли”, 
община Несебър, област Бургас“; Обособена позиция 2 -  “Обезпечаване с водноспасителна 
дейност на морски плаж “Поморие- север”, община Поморие, област Бургас“; Обособена позиция 
3 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Сарафово юг 1”, община Бургас, 
област Бургас“; Обособена позиция 4 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски 
плаж “Атанасовка коса” без част 1, община Бургас, област Бургас“;Обособена позиция 5 -  
“Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Крайморие - юг”, община Бургас, 
област Бургас“; Обособена позиция 6 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски 
плаж “Росенец - изток”, община Бургас, област Бургас“; Обособена позиция 7 -  “Обезпечаване с 
водноспасителна дейност на морски плаж “Алепу”, община Созопол, област Бургас“; Обособена 
позиция 8 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Корал”, община Царево, 
област Бургас“; Обособена позиция 9 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски 
плаж “Резово”, община Царево, област Бургас“.

В плика бяха открити следните документи:
1.1. Опис на представените документи;
1.2. Информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват 

дейността си, както и списък-декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 
ЗОП (Приложение № 9);

1.3. Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
(Приложение № 1) за участника на оптичен носител;

1.4. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 
е дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици (оригинал) -  (по образец Приложение № 6);

1.5. Запечатен плик по Обособена позиция 1, съдържащ Оферта и плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.

1.6. Запечатен плик по Обособена позиция 2, съдържащ Оферта и плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“.

1.7. Запечатен плик по Обособена позиция 3, съдържащ Оферта и плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.

1.8. Запечатен плик по Обособена позиция 4, съдържащ Оферта и плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“.

1.9. Запечатен плик по Обособена позиция 5, съдържащ Оферта и плик е надпис 
„Предлагани ценови параметри“.

1.10. Запечатен плик по Обособена позиция 6, съдържащ Оферта и плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“.

1.11. Запечатен плик по Обособена позиция 7, съдържащ Оферта и плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.

1.12. Запечатен плик по Обособена позиция 8, съдържащ Оферта и плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.

1.13. Запечатен плик по Обособена позиция 9, съдържащ Оферта и плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“.

4. Оферта с вх. № 26-00-374/31.05.2018 год., подадена в непрозрачен плик с ненарушена 
цялост, като върху плика е посочена информация за наименованието и адресът на участника, 
телефон, e-mail, входящ номер, дата и час на постъпване на офертата. Офертата е подадена от 
“Интернешанъл Уотър Рескю“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. 
„Лазур“, бл. 79, вх. 5, ет. 6. ап. 102, ЕИК 102858778, представлявано от Иван Николов Иванов.
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Участникът е подал оферта за обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - 
"Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Иракли”, община Несебър, област 
Бургас“; Обособена позиция 2 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Поморие- север”, община Поморие, област Бургас“; Обособена позиция 3 - "Обезпечаване с 
водноспасителна дейност на морски плаж "Сарафово юг 1”, община Бургас, област Бургас“; 
Обособена позиция 4 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Атанасовка 
коса” без част 1, община Бургас, област Бургас“; Обособена позиция 5 -  “Обезпечаване с 
водноспасителна дейност на морски плаж “Крайморие - юг”, община Бургас, област Бургас“; 
Обособена позиция 6 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Росенец - 
изток”, община Бургас, област Бургас“.

В плика бяха открити следните документи:
1.1. Опис на представените документи;
1.2. Информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват 

дейността си, както и списък-декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 
ЗОП (Приложение № 9);

1.3. Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
(Приложение № 1) за участника на оптичен носител;

1.4. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици (оригинал) -  (по образец Приложение № 6);

1.5. Запечатен плик по Обособена позиция 1, съдържащ Оферта и плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“.

1.6. Запечатен плик
„Предлагани ценови параметри“.

1.7. Запечатен плик
„Предлагани ценови параметри“.

1.8. Запечатен плик
„Предлагани ценови параметри“.

1.9. Запечатен плик
„Предлагани ценови параметри“.

1.10. Запечатен плик

по Обособена позиция 2, съдържащ Оферта и плик с надпис

по Обособена позиция 3, съдържащ Оферта и плик с надпис

по Обособена позиция 4, съдържащ Оферта и плик с надпис

по Обособена позиция 5, съдържащ Оферта и плик с надпис

по Обособена позиция 6, съдържащ Оферта и плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“.

5. Оферта с вх. № 26-00-375/31.05.2018 год., подадена в непрозрачен плик с ненарушена 
цялост, като върху плика е посочена информация за наименованието и адресът на участника, 
телефон, e-mail, входящ номер, дата и час на постъпване на офертата. Офертата е подадена от 
“Сайман Сее СМ“ ООД, със седалище и адрес на управление: с. Равда, ул. „Несебър“ 64, ЕИК 
200230494, представлявано от Георги Желев Мавров и Анита Донева Ганчева, заедно и 
поотделно. Участникът е подал оферта за обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 
- "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Иракли”, община Несебър, област 
Бургас“; Обособена позиция 5 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Крайморие - юг”, община Бургас, област Бургас“;Обособена позиция 6 -  “Обезпечаване с 
водноспасителна дейност на морски плаж “Росенец - изток”, община Бургас, област 
Бургас“;Обособена позиция 7 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Алепу”, община Созопол, област Бургас“;Обособена позиция 8 -  “Обезпечаване с 
водноспасителна дейност на морски плаж “Корал”, община Царево, област Бургас“.

В плика бяха открити следните документи:
1.1. Информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват 

дейността си, както и списък-декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 
ЗОП (Приложение № 9);

1.2. Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
(Приложение № 1) за участника на оптичен носител и на хартиен носител;

1.3. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици (оригинал) -  (по образец Приложение № 6);
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1.4. Описание на техническите и професионални способности;
1.5. Нотариално заверено пълномощно per. №6139/30.05.2018г., заверено от 

Виктория Дралчева, нотариус с per. №491;
1.6. Запечатен плик по Обособена позиция 1, съдържащ Оферта и запечатан плик;
1.7. Запечатен плик по Обособена позиция 5, съдържащ Оферта и запечатан плик;
1.8. Запечатен плик по Обособена позиция 6, съдържащ Оферта и запечатан плик.
1.9. Запечатен плик по Обособена позиция 7, съдържащ Оферта и запечатан плик.
1.10. Запечатен плик по Обособена позиция 8, съдържащ Оферта и запечатан плик .
Членовете на комисията подписаха техническите предложения на участниците и

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи по един от 
присъстващите представители на другите участници да подпише техническите предложения и 
пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри", като те се възползваха от предоставената им 
възможност. С извършването на посочените по- горе действия, приключи публичната част от 
заседанието и присъстващите представители на участниците бяха отведени от залата.

II. Комисията продължи своята работа като извърши проверка на документите по чл. 39, 
ал. 2 ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от Възложителя и посочени в документацията за участие в настоящата обществена 
поръчка и констатира следното:

1. При разглеждане на оферта е вх. № 26-00-371/31.05.2018 год., подадена от Сдружение 
„Да запазим Корал“, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ №72, ет. 1. 
an. 1, Булстат 176022484, представлявано от Лилия Недялкова Попганчева, комисията 
констатира, че същата не отговаря на разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и изискванията на 
възложителя, поради следното:

1.1. Представеният ЕЕДОП е подписан с електронен подпис на упълномощеното лице 
Мирослава Петрова Петрова. Видно от представената декларация Приложение № 9 Сдружение 
„Да запазим Корал“ се представлява от Лилия Недялкова Попганчева, а членове на управителен 
и надзорен орган са Лилия Недялкова Попганчева, Тодор Иванов Дацов, Атанас Георгиев 
Чобанов, Цвета Цветанова Балийска - Соколова, Елина Иванова Давидова, Свилен Владимиров 
Овчаров и Кирил Петков Петков. Съгласно чл. 40 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 
ЗОП са: 1. лицата, които представляват участника или кандидата; 2. лицата, които са членове на 
управителни и надзорни органи на участника или кандидата; 3. други лица със статут, който им 
позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, 
валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи. Чл. 41 
от ППЗОП посочва, че когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се 
отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице 
необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с 
личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, 
т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В конкретния 
случай представеният ЕЕДОП не е подписан от определените от закона лица.

1.2. В ЕЕДОП участникът не е посочил в част II „Информация за икономическия 
оператор“, раздел А, за която обособена позиция желае да направи оферта.

Предвид изложеното на основание чл. 195, във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 9 
от ППЗОП, комисията:

УКАЗВА на участника Сдружение „Да запазим Корал“, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, бул. „Витоша“ №72, ет. 1. an. 1, Булстат 176022484, представлявано от 
Лилия Недялкова Попганчева, че в срок от пет работни дни от получаването на протокола, може 
да представи на комисията нов ЕЕДОП, надлежно подписан с електронен подпис от Лилия 
Недялкова Попганчева, Тодор Иванов Дацов, Атанас Георгиев Чобанов, Цвета Цветанова 
Балийска - Соколова, Елина Иванова Давидова, Свилен Владимиров Овчаров и Кирил Петков 
Петков, който да съдържа освен информацията от подадения вече ЕЕДОП и посочване на 
обособената позиция, за която участникът желае да направи оферта.

2. При разглеждане на оферта с вх. № 26-00-372/31.05.2018 год., подадена от “БЖСС св. 
Никола” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цани Гинчев“, № 21, ет. 3,
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ЕИК 203004632, представлявано от Наталия Ангелова Ганчева, комисията същата не отговаря на 
разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и изискванията на възложителя, поради следното:

2.1. В ЕЕДОП участникът в част II „Информация за икономическия оператор“, раздел А, 
буква „д“ е отговорил с „не“ на въпроса „Икономическият оператор може ли да представи 
удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще 
позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен 
достъп до национална база данни в съответната държава членка?“. Предвид факта, че 
Националната агенция по приходите и всяка община по регистрация на участниците и 
възложителя поддържат такава информация и същата може да се предостави на възложителя, 
следва отговора на този въпрос да бъде „да“.

2.2. В ЕЕДОП в Част III: Основания за изключване, раздел В: Основания, свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение по отношение на:

- Несъстоятелност;
- Производство по несъстоятелност;
- Споразумение с кредиторите;
- Управляване на активите от ликвидатор;
- Прекратена стопанска дейност;
На въпроса: „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в 

държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „не“. На Възложителя служебно му е известно, че 
Търговският регистър, под държан от Агенция по вписванията дава информация за горните данни 
и поради тази причина следва участникът да отговори с „да“ и да посочи линк към Търговския 
регистър.

Предвид изложеното на основание чл. 195, във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 9 
от ППЗОП, комисията:

УКАЗВА на участника “БЖСС св. Никола” ЕООД, със седалище и адрес на управление: 
гр. Варна, ул. „Цани Гинчев“, № 21, ет. 3, ЕИК 203004632, представлявано от Наталия Ангелова 
Ганчева, че в срок от пет работни дни от получаването на протокола, може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП, който да съдържа освен информацията от подадения вече ЕЕДОП и 
отговор „да“ на въпроса „Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за 
платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на 
възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до 
национална база данни в съответната държава членка?“ и отговори „да“ на въпроса „Тази 
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ по 
отношение на данните за: Несъстоятелност; Производство по несъстоятелност; Споразумение с 
кредиторите; Управляване на активите от ликвидатор и Прекратена стопанска дейност, както и 
да посочи линк към Търговския регистър.

3. При разглеждане на оферта с вх. № 26-00-373/31.05.2018 год., подадена от “Филиус” 
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Копривщица“№ 29, ет. 4, ап. Д, ЕИК 
202798816, представлявано от Васил Петков Загорчев и Веселина Пламенова Загорчева, заедно и 
поотделно, комисията констатира, че същата не отговаря на разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и 
изискванията на възложителя, поради следното:

3.1. Представеният ЕЕДОП е подписан с електронен подпис на Васил Петков Загорчев. 
Видно от представената декларация Приложение № 9 “Филиус” ООД се представлява от Васил 
Петков Загорчев и Веселина Пламенова Загорчева, заедно и поотделно. Съгласно чл. 40 от 
ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са: 1. лицата, които представляват участника 
или кандидата; 2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 
кандидата; 3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете 
на управителните или надзорните органи. Чл. 41 от ППЗОП посочва, че когато изискванията по 
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица 
подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или 
при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно 
изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за
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всяко лице или за някои от лицата. В конкретния случай представеният ЕЕДОП не е подписан от 
определените от закона лица.

3.2. В ЕЕДОП в Част III: Основания за изключване, раздел В: Основания, свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение по отношение на:

- Производство по несъстоятелност;
- Споразумение с кредиторите;
- Управляване на активите от ликвидатор;
На въпроса: „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в 

държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „не“. На Възложителя служебно му е известно, че 
Търговският регистър, поддържан от Агенция по вписванията дава информация за горните данни 
и поради тази причина следва участникът да отговори с „да“ и да посочи линк към Търговския 
регистър.

3.3. В ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални 
способности в т. „Образователна и професионална квалификация“ не е посочено исканото от 
Възложителя наличие на екип от спасители, всеки от тях със заверен талон за 2018г., съгласно 
Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи. Действително 
това е посочено в следващата точка, но за прецизност и яснота следва да бъде посочено в т. 
„Образователна и професионална квалификация“.

3.4. В ЕЕДОП в Част V: „Намаляване на броя на квалифицираните кандидати“ участникът 
е посочил „да“ и след, което е заявил готовност да предостави всякакви документи, изискани от 
Възложителя. Доколкото в документацията на обществената поръчка не е посочвано изискване за 
предоставяне на сертификати или други документални доказателства, свързани с намаляване на 
броя на квалифицираните кандидати, този раздел е неприложим и следва да бъде отговорено с 
„не“.

Предвид изложеното на основание чл. 195 във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 9 
от ППЗОП, комисията:

УКАЗВА на участника “Филиус” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, 
ул. „Копривщица“№ 29, ет. 4, ап. Д, ЕИК 202798816, представлявано от Васил Петков Загорчев и 
Веселина Пламенова Загорчева, заедно и поотделно, че в срок от пет работни дни от 
получаването на протокола, може да представи на комисията нов ЕЕДОП, надлежно подписан с 
електронен подпис от Васил Петков Загорчев и Веселина Пламенова Загорчева, който да 
съдържа освен информацията от подадения вече ЕЕДОП, отговори „да“ на въпроса „Тази 
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ по 
отношение на данните за: Производство по несъстоятелност; Споразумение с кредиторите и 
Управляване на активите от ликвидатор, посочване линк към Търговския регистър, попълнена 
Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности в т. „Образователна и 
професионална квалификация“ в съответствие с изискванията на възложителя и отговор „не“ на 
В ЕЕДОП в Част V: „Намаляване на броя на квалифицираните кандидати“.

4.1. При разглеждане на оферта с вх. № 26-00-374/31.05.2018 год., подадена от 
“Интернешанъл Уотър Ресюо“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. 
„Лазур“, бл. 79, вх. 5, ет. 6. ап. 102, ЕИК 102858778, представлявано от Иван Николов Иванов, 
комисията констатира, че същата не отговаря на разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и изискванията 
на възложителя, поради следното: В ЕЕДОП в Част III: Основания за изключване, раздел В: 
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение 
по отношение на:

- Несъстоятелност;
- Производство по несъстоятелност;
- Споразумение с кредиторите;
- Управляване на активите от ликвидатор;
- Прекратена стопанска дейност;
На въпроса: „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в 

държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „не“. На Възложителя служебно му е известно, че 
Търговският регистър, поддържан от Агенция по вписванията дава информация за горните данни
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и поради тази причина следва участникът да отговори с „да“ и да посочи линк към Търговския 
регистър.

Предвид изложеното на основание чл. 195, във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 9 
от ППЗОП, комисията:

УКАЗВА на участника“Интернешанъл Уотър Рескю“ ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 79, вх. 5, ет. 6. ап. 102, ЕИК 102858778, представлявано 
от Иван Николов Иванов, че в срок от пет работни дни от получаването на протокола, може да 
представи на комисията нов ЕЕДОП, който да съдържа освен информацията от подадения вече 
ЕЕДОП и отговори „да“ на въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от 
база данни в държава — членка на ЕС?“ по отношение на данните за: Несъстоятелност; 
Производство по несъстоятелност; Споразумение с кредиторите; Управляване на активите от 
ликвидатор и Прекратена стопанска дейност, както и да посочи линк към Търговския регистър.

5. При разглеждане на Оферта с вх. № 26-00-375/31.05.2018 год., подадена от “Сайман 
Сее СМ“ ООД, със седалище и адрес на управление: с. Равда, ул. „Несебър“ 64, ЕИК 200230494, 
представлявано от Георги Желев Мавров и Анита Донева Ганчева, заедно и поотделно, 
комисията констатира, че същата не отговаря на разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и изискванията 
на възложителя, поради следното:

5.1. Към заявлението за участие липсва опис на документите.
5.2. Представеният ЕЕДОП е подписан с електронен подпис на Георги Желев Мавров. 

Видно от представената декларация Приложение № 9 “Сайман Сее СМ“ ООД се представлява от 
Георги Желев Мавров и Анита Донева Ганчева, а като други лица със статут, който им позволява 
да влияят пряко върху дейността на предприятието е посочен Йордан Генчев Габровски. 
Съгласно чл. 40 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са: 1. лицата, които 
представляват участника или кандидата; 2. лицата, които са членове на управителни и надзорни 
органи на участника или кандидата; 3. други лица със статут, който им позволява да влияят 
пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за 
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи. Чл. 41 от ППЗОП 
посочва, че когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за 
повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост 
от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва 
в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В конкретния случай представеният 
ЕЕДОП не е подписан от определените от закона лица.

5.3. В ЕЕДОП участникът в част II „Информация за икономическия оператор“, раздел А, 
буква „д“ е отговорил с „не“ на въпроса „Икономическият оператор може ли да представи 
удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще 
позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен 
достъп до национална база данни в съответната държава членка?“. Предвид факта, че 
Националната агенция по приходите и всяка община по регистрация на участниците и 
възложителя поддържат такава информация и същата може да се предостави на възложителя, 
следва отговора на този въпрос да бъде „да“.

5.4. В ЕЕДОП участникът не е посочил в част II „Информация за икономическия 
оператор“, раздел А, за която обособена позиция желае да направи оферта.

5.5. В ЕЕДОП в Част III: Основания за изключване, раздел В: Основания, свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение по отношение на:

- Несъстоятелност;
- Производство по несъстоятелност;
- Споразумение с кредиторите;
- Управляване на активите от ликвидатор;
- Прекратена стопанска дейност;
На въпроса: „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в 

държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „не“. На Възложителя служебно му е известно, че 
Търговският регистър, поддържан от Агенция по вписванията дава информация за горните данни
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и поради тази причина следва участникът да отговори с „да“ и да посочи линк към Търговския 
регистър.

5.6. В ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, В: „Технически и професионални 
способности“ участникът не е посочил никаква информация. Действително в заявлението за 
участие е представено такова описани, което частично отговаря на условията на Възложителя, но 
същото следва да е попълнено в ЕЕДОП и да е съобразено с документация на обществената 
поръчка, съгласно която участниците трябва да имат опит в изпълнението на дейности с предмет 
и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 
3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Преди сключване на договор за 
обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на 
услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на 
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Участникът 
следва да разполага с екип от спасители, всеки от тях със заверен талон за 2018г„ съгласно 
Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, преди сключване 
на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника списък на спасителите и 
копия на заверените талони на спасителите за 2018г. Участникът следва да разполага с 
необходимото оборудване, съгласно Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването 
на водните площи.

Предвид изложеното на основание чл. 195, във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 9 
от ППЗОП, комисията:

УКАЗВА на участника “Сайман Сее СМ“ ООД, със седалище и адрес на управление: с. 
Равда, ул. „Несебър“ 64, ЕИК 200230494, представлявано от Георги Желев Мавров и Анита 
Донева Ганчева, заедно и поотделно, че в срок от пет работни дни от получаването на протокола, 
може да представи на комисията опис на документите, нов ЕЕДОП, надлежно подписан с 
електронен подпис от Георги Желев Мавров, Анита Донева Ганчева и Йордан Генчев Габровски, 
който да съдържа освен информацията от подадения вече ЕЕДОП посочване на обособената 
позиция, за която участникът желае да направи оферта, отговор „да“ на въпроса 
„Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган 
или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база 
данни в съответната държава членка?“, отговори „да“ на въпроса „Тази информация достъпна ли 
е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ по отношение на данните за: 
Несъстоятелност; Производство по несъстоятелност; Споразумение с кредиторите; Управляване 
на активите от ликвидатор и Прекратена стопанска дейност, както и да посочи линк към 
Търговския регистър и коректно попълнена Част IV: Критерии за подбор, В: „Технически и 
професионални способности“, в съответствие с изискванията на Възложителя.

Ш. На 14.06.2018 год., във връзка Заповед № РД-10-93/01.06.2018 год. на Севдалина 
Турманова, Заместник областен управител на област Бургас, упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 
от ЗОП, с която е назначена комисия в състав: Валентин Люцканов -  Главен секретар, Милена 
Кирова -  Директор на дирекция „АПОФУС”, Анелия Радева -  Началник отдел „АФСД“, Мария 
Динева -  Главен юрисконсулт в отдел „ПНО” и Наталия Минкова -  старши юрисконсулт в отдел 
„ПНО“ и Заповед № РД-10-95/13.06.2018 год. на Севдалина Турманова за заместване на член от 
комисията, ползващ платен годишен отпуск, като на негово място в заседанието на комисията 
участва Антоанета Иванова - старши юрисконсулт в отдел „ПНО“, комисията се събра в стая 34а 
в сградата на Областна администрация -  Бургас в 10:30 часа.

На 04.06.2018г„ в съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията, съгласно взетите 
решения по Протокол №1/01.06.2018г„ уведоми всички участници в настоящата обществена 
поръчка, като им изпрати в деня на публикуването му в профила на купувача протокола с 
констатациите относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя и определи срок 5 (пет) работни дни за представяне на нов 
ЕЕДОП с отстранени несъответствия в информацията за личното състояние и критериите за 
подбор и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
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В съответствие с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията след като установи, че срокът за 
предоставяне на допълнителната информация е изтекъл на 13.06.2018г., пристъпи към 
разглеждане на представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

1. Участникът Сдружение „Да запазим Корал“ в срока, определен по протокол от 
01.06.2018г. с писмо с вх. № 26-00-371/1/12.06.2018 год. е представил ЕЕДОП подписан с 
електронен подпис от Лилия Недялкова Попганчева, Тодор Иванов Дацов, Атанас Георгиев 
Чобанов, Цвета Цветанова Балийска - Соколова, Елина Иванова Давидова, Свилен Владимиров 
Овчаров и Кирил Петков Петков и е посочил в част II „Информация за икономическия оператор“, 
раздел А, за която обособена позиция желае да направи оферта.

След проверка за съответствието на представената документация с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията ДОПУСКА 
участника Сдружение „Да запазим Корал“ до разглеждане на техническото предложение.

2. Участникът “БЖСС св. Никола” ЕООД в срока, определен по протокол от 01.06.2018г.
с писмо с вх. № 26-00-372/1/08.06.2018 год. е представил ЕЕДОП, в който в част II „Информация 
за икономическия оператор“, раздел А, буква „д“ е отговорил с „да“ на въпроса 
„Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени социално- 
осигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или 
възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в 
съответната държава членка?“ и в Част III: Основания за изключване, раздел В: Основания, 
свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение по 
отношение на: Несъстоятелност, Производство по несъстоятелност, Споразумение с
кредиторите, Управляване на активите от ликвидатор и Прекратена стопанска дейност на 
въпроса: „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — 
членка на ЕС?“ е отговорил с „да“ и е посочил линк към Търговския регистър.

След проверка за съответствието на представената документация с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията ДОПУСКА 
участника “БЖСС св. Никола” ЕООД до разглеждане на техническото предложение.

3. Участникът “Филиус” ООД в срока, определен по протокол от 01.06.2018г. с писмо с 
вх. № 26-00-373/1/12.06.2018 год. е представил ЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Васил 
Петков Загорчев и Веселина Пламенова Загорчева. В Част III: Основания за изключване, раздел 
В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално 
нарушение по отношение на Производство по несъстоятелност, Споразумение с кредиторите и 
Управляване на активите от ликвидатор на въпроса: „Тази информация достъпна ли е безплатно 
за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „да“ и е посочил линк към 
Търговския регистър. В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални 
способности в т. „Образователна и професионална квалификация“ е посочено наличие на екип 
от спасители, всеки от тях със заверен талон за 2018г. В Част V: „Намаляване на броя на 
квалифицираните кандидати“ участникът е посочил „не“.

След проверка за съответствието на представената документация с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията ДОПУСКА 
участника “Филиус” ООД до разглеждане на техническото предложение.

4. Участникът “Интернешанъл Уотър Рескю“ ЕООД в срока, определен по протокол от 
01.06.2018г. с писмо с вх. № 26-00-374/1/08.06.2018 год. е представил ЕЕДОП като в Част III: 
Основания за изключване, раздел В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на 
интереси или професионално нарушение по отношение на: Несъстоятелност, Производство по 
несъстоятелност, Споразумение с кредиторите, Управляване на активите от ликвидатор и 
Прекратена стопанска дейност на въпроса: „Тази информация достъпна ли е безплатно за 
органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „да“ и е посочил линк към 
Търговския регистър.

След проверка за съответствието на представената документация с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията ДОПУСКА 
участника “Интернешанъл Уотър Рескю“ ЕООД до разглеждане на техническото предложение.
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5. Участникът “Сайман Сее СМ“ ООД в срока, определен по протокол от 01.06.2018г. с 
писмо с вх. № 26-00-375/1/08.06.2018 год. е представил опис на документите, ЕЕДОП е 
подписан с електронен подпис от Георги Желев Мавров, Анита Донева Ганчева и Йордан Генчев 
Габровски. В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел А, буква „д“ е отговорил 
с „да“ на въпроса „Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган 
или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база 
данни в съответната държава членка?“. В част II „Информация за икономическия оператор“, 
раздел А, е посочена обособена позиция, за която желае да направи оферта. В Част III: 
Основания за изключване, раздел В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на 
интереси или професионално нарушение по отношение на: Несъстоятелност, Производство по 
несъстоятелност, Споразумение е кредиторите, Управляване на активите от ликвидатор и 
Прекратена стопанска дейност на въпроса: „Тази информация достъпна ли е безплатно за 
органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „да“ и е посочил линк към 
Търговския регистър. В Част IV: Критерии за подбор, В: „Технически и професионални 
способности“ е посочена информация, отговаряща на критериите за подбор на Възложителя.

След проверка за съответствието на представената документация с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията ДОПУСКА 
участника “Сайман Сее СМ“ ООД до разглеждане на техническото предложение.

IV. В съответствие с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията разгледа 
техническите предложения на допуснатите участници и установи, следното:

1. Участникът Сдружение „Да запазим Корал“ е представил Техническо предложение по 
обособена позиция 8. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя, 
представени са и декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, 
декларация за срока на валидност на офертата и декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП, всички 
съобразно утвърдената документация.

С оглед на гореизложеното комисията констатира, че представеното техническо 
предложения от участника Сдружение „Да запазим Корал“ по обособена позиция 8 съответства 
на предварително обявените условия, поради което допуска участника до отваряне на ценовата 
оферта.

2. Участникът “БЖСС св. Никола” ЕООД е представил Технически предложения по 
обособени позиции от 1 до 9 вкл. Техническите предложения по всяка една обособена позиция 
отговарят на изискванията на Възложителя, представени са и декларация за съгласие с клаузите 
на приложения проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация 
по чл. 47, ал. 3 от ЗОП, всички съобразно утвърдената документация.

С оглед на гореизложеното комисията констатира, че представените технически
предложения от участника “БЖСС св. Никола” ЕООД по обособени позиции от 1 до 9 вкл. 
съответстват на предварително обявените условия, поради което допуска участника до отваряне 
на ценовите оферти.

3. Участникът “Филиус” ООД е представил Технически предложения по обособени 
позиции от 1 до 9 вкл. Техническите предложения по всяка една обособена позиция отговарят на 
изискванията на Възложителя, представени са и декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация по 
чл. 47, ал. 3 от ЗОП, всички съобразно утвърдената документация.

С оглед на гореизложеното комисията констатира, че представените технически
предложения от участника “Филиус” ООД по обособени позиции от 1 до 9 вкл. съответстват на 
предварително обявените условия, поради което допуска участника до отваряне на ценовите 
оферти.

4. Участникът “Интернешанъл Уотър Рескю“ ЕООД е представил Технически 
предложения по обособени позиции от 1 до 6 вкл. Техническите предложения по всяка една 
обособена позиция отговарят на изискванията на Възложителя, представени са и декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, декларация за срока на валидност на 
офертата и декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП, всички съобразно утвърдената документация.
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С оглед на гореизложеното комисията констатира, че представените технически 
предложения от участника “Интернешанъл Уотър Ресюо“ ЕООД по обособени позиции от 1 до 6 
вкл. съответстват на предварително обявените условия, поради което допуска участника до 
отваряне на ценовите оферти.

5. Участникът “Сайман Сее СМ“ ООД е представил Технически предложения по 
обособени позиции 1, 5, 6, 7 и 8. Техническите предложения по всяка една обособена позиция 
отговарят на изискванията на Възложителя, представени са и декларация за съгласие с клаузите 
на приложения проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация 
по чл. 47, ал. 3 от ЗОП, всички съобразно утвърдената документация.

С оглед на гореизложеното комисията констатира, че представените технически 
предложения от участника “Сайман Сее СМ“ ООД по обособени позиции от 1, 5, 6, 7 и 8 
съответстват на предварително обявените условия, поради което допуска участника до отваряне 
на ценовите оферти.

Предвид факта, че всички подадени оферти са допуснати до отваряне на ценовите оферти, 
съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията насрочва следващо заседание на 19.06.2018г. от 
10:00 часа, в сградата на Областна администрация Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, етаж 2, малка 
зала, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници, 
за което ще направи публично обявление на официалния сайт на Областна администрация Бургас 
на адрес http://bsregion.Org/bg/news/index/5/.

V. На 19.06.2018 год., във връзка Заповед № РД-10-93/01.06.2018 год. на Севдалина 
Турманова, Заместник областен управител на област Бургас, упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 
от ЗОП, с която е назначена комисия в състав : Валентин Люцканов -  Главен секретар, Милена 
Кирова -  Директор на дирекция „АПОФУС”, Анелия Радева -  Началник отдел „АФСД“, Мария 
Динева -  Главен юрисконсулт в отдел „ПНО” и Наталия Минкова -  старши юрисконсулт в отдел 
„ПНО“ и Заповед № РД-10-98/18.06.2018 год. на Севдалина Турманова за заместване на член от 
комисията, ползващ платен годишен отпуск, като на негово място в заседанието на комисията 
участва Деяна Христова -  гл. счетоводител в отдел „АФСД“, се събрахме в малката зала на 
втория етаж в сградата на Областна администрация -  Бургас в 10:00 часа.

На заседанието присъстват представителите на участника “Филиус” ООД -  Васил Петков 
Загорчев и Веселина Пламенова Загорчева, управители на дружеството и Калоян Петев Меразов, 
пълномощник на “Сайман Сее СМ“ ООД, с представено пълномощно.

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" 
от офертите на участниците и обяви предложените от тях цени, както следва:

1. Участникът Сдружение „Да запазим Корал“ е представил отделен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция 8. Участникът е предложил обща стойност 
за изпълнение на предмета на обществената поръчка в размер на 15 993.00 лв. без ДДС.

2. Участникът “БЖСС св. Никола” ЕООД е представил отделен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ за обособени позиции от 1 до 9 вкл. Участникът е предложил 
обща стойност за изпълнение на предмета на обществената поръчка по обособени позиции, както 
следва:

- Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
"Иракли”, община Несебър, област Бургас“: 22 500.00 лв. без Д ДС.

- Обособена позиция 2 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Поморие- север”, община Поморие, област Бургас“: 21 900 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 3 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
"Сарафово юг 1”, община Бургас, област Бургас“: 12 900.00 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 4 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Атанасовка коса” без част 1, община Бургас, област Бургас“: 22 200.00 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 5 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Крайморие - юг”, община Бургас, област Бургас“: 21 900.00 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 6 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Росенец - изток”, община Бургас, област Бургас“: 22 200.00 лв. без ДДС.
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- Обособена позиция 7 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Алепу”, община Созопол, област Бургас“: 22 500.00 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 8 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Корал”, община Царево, област Бургас“: 22 500.00 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 9 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Резово”, община Царево, област Бургас“: 13 800.00 лв. без ДДС.

3. Участникът “Филиус” ООД е представил отделен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ за обособени позиции от 1 до 9 вкл. Участникът е предложил обща стойност за 
изпълнение на предмета на обществената поръчка по обособени позиции, както следва:

- Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
"Иракли”, община Несебър, област Бургас“: 18 497.00 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 2 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Поморие- север”, община Поморие, област Бургас“: 19 905,00 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 3 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
"Сарафово юг 1”, община Бургас, област Бургас“: 7 298,00 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 4 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Атанасовка коса” без част 1, община Бургас, област Бургас“: 14 900 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 5 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Крайморие - юг”, община Бургас, област Бургас“: 18 645,00 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 6 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Росенец - изток”, община Бургас, област Бургас“: 18 871.00 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 7 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Алепу”, община Созопол, област Бургас“: 17 985 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 8 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Корал”, община Царево, област Бургас“: 17 449 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 9 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Резово”, община Царево, област Бургас“: 7 898, 00 лв. без ДДС.

4. Участникът “Интернешанъл Уотър Рескю“ ЕООД е представил отделен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ за обособени позиции от 1 до 6 вкл. Участникът е предложил 
обща стойност за изпълнение на предмета на обществената поръчка по обособени позиции, както 
следва:

- Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
"Иракли”, община Несебър, област Бургас“: 23 300,00 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 2 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Поморие- север”, община Поморие, област Бургас“: 22 800,00 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 3 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
"Сарафово юг 1”, община Бургас, област Бургас“: 13 800.00 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 4 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Атанасовка коса” без част 1, община Бургас, област Бургас“: 22 700.00 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 5 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Крайморие - юг”, община Бургас, област Бургас“: 23 200.00 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 6 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Росенец - изток”, община Бургас, област Бургас“: 23 300.00 лв. без ДДС.

5. Участникът “Сайман Сее СМ“ ООД е представил отделен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ за обособени позиции от 1, 5, 6, 7 и 8 вкл. Участникът е 
предложил обща стойност за изпълнение на предмета на обществената поръчка по обособени 
позиции, както следва:

- Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
"Иракли”, община Несебър, област Бургас“: 24 026,40 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 5 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Крайморие - юг”, община Бургас, област Бургас“: 24 026,40 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 6 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Росенец - изток”, община Бургас, област Бургас“: 24 026,40 лв. без ДДС.
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- Обособена позиция 7 -  “Обезпечаване е водноспасителна дейност на морски плаж 
“Алепу”, община Созопол, област Бургас“: 24 026,40 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 8 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Корал”, община Царево, област Бургас“: 24 026,40 лв. без ДДС.

С това приключи публичната част от заседанието на Комисията. Същата продължи своята 
работа на закрито заседание.

Комисията продължи своята работа по разглеждането и оценяването на ценовите 
предложения в закрито заседание, в непроменен състав.

Комисията пристъпи към преглед и оценка на предложените от участниците ценови 
оферти за изпълнение на поръчката.

Всички предложени от участниците ценови параметри са в рамките на максимално 
предвидения финансов ресурс на възложителя. Комисията констатира, че в ценовото 
предложение на участника “Филиус” ООД по Обособена позиция 3 е допусната техническа 
грешка, следствие на която на едно място е посочена Обособена позиция 2. За комисията не 
съществува съмнение, за коя обособена позиция е направеното ценовото предложение, 
доколкото същото е поставено в плик със съответния надпис за обособена позиция 3 и 
участникът е подал и оферта за обособена позиция 2, за която е налице коректно попълнено 
ценово предложение.

VI. Комисията извърши проверка, съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП.
1. Съобразно избрания критерий чл. 70, ал. 2, т.1 от ЗОП за оценка на офертите -  най- 

ниска цена, участникът Сдружение „Да запазим Корал“ по отношение на обособена позиция 
Обособена позиция 8 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Корал”, 
община Царево, област Бургас“ е предложил цена за изпълнение на услугата с повече от 20 на 
сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за 
съответната обособена позиция.

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията РЕШИ да изиска от участника Сдружение 
„Да запазим Корал“ подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото 
предложение за обособена позиция Обособена позиция 8 -  “Обезпечаване с водноспасителна 
дейност на морски плаж “Корал”, община Царево, област Бургас“, в срок от 5 /пет/ календарни от 
получаване на уведомлението за предоставяне на обосновката.

2. Съобразно избрания критерий чл. 70, ал. 2, т.1 от ЗОП за оценка на офертите -  най- 
ниска цена, участникът “Филиус” ООД по отношение на обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Иракли”, 
община Несебър, област Бургас“, Обособена позиция 3 - "Обезпечаване с водноспасителна 
дейност на морски плаж "Сарафово юг 1”, община Бургас, област Бургас“, Обособена позиция 4 
-  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Атанасовка коса” без част 1, 
община Бургас, област Бургас“ и Обособена позиция 7 -  “Обезпечаване с водноспасителна 
дейност на морски плаж “Алепу”, община Созопол, област Бургас“ е предложил цена за 
изпълнение на услугата с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници за съответната обособена позиция.

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията РЕШИ да изиска от участника „Филиус” 
ООД подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото предложение по 
обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна 
дейност на морски плаж "Иракли”, община Несебър, област Бургас“, Обособена позиция 3 - 
"Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Сарафово юг 1”, община Бургас, 
област Бургас“, Обособена позиция 4 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски 
плаж “Атанасовка коса” без част 1, община Бургас, област Бургас“ и Обособена позиция 7 -  
“Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Алепу”, община Созопол, област 
Бургас“, в срок от 5 /пет/ календарни от получаване на уведомлението за предоставяне на 
обосновката.

VII. На 03.07.2018 год., във връзка Заповед № РД-10-93/01.06.2018 год. на Севдалина 
Турманова, Заместник областен управител на област Бургас, упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 
от ЗОП, с която е назначена комисия в състав: Валентин Люцканов -  Главен секретар, Милена 
Кирова -  Директор на дирекция „АПОФУС”, Анелия Радева -  Началник отдел „АФСД“, Мария
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Динева -  Главен юрисконсулт в отдел „ПНО” и Наталия Минкова -  старши юрисконсулт в отдел 
„ПНО“ и Заповед № РД-10-111/02.07.2018 год. на Вълчо Чолаков за заместване на член от 
комисията, ползващ платен годишен отпуск, като на негово място в заседанието на комисията 
участва Деяна Христова -  гл. счетоводител в отдел „АФСД“, комисията се събра в стая 34а в 
сградата на Областна администрация -  Бургас в 10:30 часа.

Комисията установи, че изпратените до участници уведомления за предоставяне на 
писмена обосновка по реда на чл. 72 от ЗОП са получени от тях на 25.06.2018г., като 
законоустановеният 5-дневен срок изтича на 30.06.2018г. - събота, неприсъствен ден, съответно 
срокът за предоставяне на обосновката е 02.07.2018г., първият работен ден.

1. Комисията констатира, че в срока определен с Протокол 3 от 19.06.2018г., Сдружение 
„Да запазим Корал“ е представило с вх. №26-00-371/3/29.06.2018г. писмена обосновка за начина 
на образуване на ценовото предложение за обособена позиция Обособена позиция 8 -  
“Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Корал”, община Царево, област 
Бургас“. В така представената обосновка участникът посочва, че във връзка с изпълняване на 
договор от 2017г. с идентичен предмет с настоящата поръчка е закупил оборудване и екипи за 
спасителите, за което представя доказателства. Не става ясно и липсват данни за начина на 
формиране на работната заплата, брой спасители, които ще осъществяват дейността, както и 
данни дали при изпълнение на поръчката ще бъдат спазени правилата, свързани със социалното и 
трудовото право. От така представената обосновка комисията не може да направи извод дали 
предложената необичайно благоприятна оферта попада в хипотезите на чл. 72, ал. 2 от ЗОП, за да 
се обоснове предложената цена.

Комисията РЕШИ на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП да изиска от Сдружение „Да запазим 
Корал“ в 5-дневен срок от уведомяването предоставяне на уточняваща информация, която да 
съдържа данни за начина на формиране на работната заплата, брой спасители, които ще 
осъществяват дейността, както и данни дали и как при изпълнение на поръчката ще бъдат 
спазени правилата, свързани със социалното и трудовото право, като обоснове предложената от 
него цена, вкл. и с представяне на доказателства в тази насока.

2. Комисията констатира, че в срока определен с Протокол 3 от 19.06.2018г. “Филиус” 
ООД е представило с вх. №26-00-373/3/02.07.2018г. писмена обосновка за начина на образуване 
на ценовото предложение по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 - 
"Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Иракли”, община Несебър, област 
Бургас“, Обособена позиция 3 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
"Сарафово юг 1”, община Бургас, област Бургас“ и Обособена позиция 7 -  “Обезпечаване с 
водноспасителна дейност на морски плаж “Алепу”, община Созопол, област Бургас“. В така 
представената обосновка участникът посочва общо предвидените от него разходи за 
възнаграждения, настаняване, оборудване на спасителните постове, като за част от тях пояснява, 
че разполага с необходимото оборудване. Не става ясно и липсват данни за начина на формиране 
на работната заплата, информация дали при изпълнение на поръчката ще бъдат спазени 
правилата, свързани със социалното и трудовото право, както и доказателства за твърденията, че 
изпълнителят разполага с необходимото оборудване. Участникът не е представил конкретна 
информация за това в какво се изразяват изключително благоприятните условия, при които е 
формирана цената. Как наличието на такива се съотнасят към конкретните дейности, включени 
ли са в предмета на обществената поръчка и по какъв начин участват в образуването на цената. 
От така представената обосновка комисията не може да направи извод дали предложената 
необичайно благоприятна оферта попада в хипотезите на чл. 72, ал. 2 от ЗОП, за да се обоснове 
предложената цена.

Комисията РЕШИ на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП да изиска от “Филиус” ООД в 5- 
дневен срок от уведомяването предоставяне на уточняваща информация, която да съдържа:

1. данни за начина на формиране на работната заплата, информация дали при изпълнение 
на поръчката ще бъдат спазени правилата, свързани със социалното и трудовото право, както и 
конкретна информация за наличие на благоприятни условия, при които е формирана цената, как 
се съотнасят към конкретните дейности, включени ли са в предмета на обществената поръчка и 
по какъв начин участват в образуването на цената, за да обоснове предложената от него цена, 
вкл. и с представяне на доказателства в този смисъл.

15



2. данни за твърденията, че изпълнителят разполага е необходимото оборудване, както и 
конкретна информация за наличие на благоприятни условия, при които е формирана цената, как 
се съотнасят към конкретните дейности, включени ли са в предмета на обществената поръчка и 
по какъв начин участват в образуването на цената, за да обоснове предложената от него цена, 
вкл. и с представяне на доказателства в този смисъл.

VIII. По отношение на Обособена позиция 4 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност 
на морски плаж “Атанасовка коса” без част 1, община Бургас, област Бургас“ комисията 
констатира, че “Филиус” ООД не е представил писмена обосновка за начина на образуване на 
ценовото предложение, като срока за това е изтекъл на 02.07.2018г. В тази връзка предвид срока 
определен в чл. 72, ал. 1 от ЗОП и на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП комисията РЕШИ да 
предложи на Възложителя да отстрани участника “Филиус” ООД от участие в процедурата по 
отношение на Обособена позиция 4 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Атанасовка коса” без част 1, община Бургас, област Бургас“.

IX. Комисията след като установи, че за Обособена позиция 4 -  “Обезпечаване с 
водноспасителна дейност на морски плаж “Атанасовка коса” без част 1, община Бургас, област 
Бургас“, ценовите оферти на допуснатите участниците отговарят на изискванията на 
Възложителя, допуска до по-нанатъшно участие в процедурата, следните участници:

За Обособена позиция 4 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Атанасовка коса” без част 1, община Бургас, област Бургас“:

- “БЖСС св. Никола” ЕООД;
- “Интернешанъл Уотър Рескю“ ЕООД.
Като съобрази, че критерий за избор на изпълнител в настоящата обществена поръчка е 

най-ниска ниска цена, комисията пристъпи към класиране на допуснатите участници, както 
следва:

По Обособена позиция 4 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Атанасовка коса” без част 1, община Бургас, област Бургас“:

На първо място: “БЖСС св. Никола” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 
Варна, ул. „Цани Гинчев“, № 21, ет. 3, ЕИК 203004632, представлявано от Наталия Ангелова 
Г анчева.

На второ място: “Интернешанъл Уотър Рескю“ ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 79, вх. 5, ет. 6. ап. 102, ЕИК 102858778, представлявано 
от Иван Николов Иванов.

Предвид гореизложеното, комисията РЕШИ предлага за изпълнител на обществената 
поръчка с предмет: „Частично обезпечаване на водноспасителната дейност на обекти -  
изключителна държавна собственост, неохраняеми плажове през летен сезон 2018г. по обособени 
позиции както следва: Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на 
морски плаж "Иракли”, община Несебър, област Бургас“; Обособена позиция 2 -  “Обезпечаване 
с водноспасителна дейност на морски плаж “Поморие- север”, община Поморие, област Бургас“; 
Обособена позиция 3 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Сарафово юг 
1”, община Бургас, област Бургас“; Обособена позиция 4 -  “Обезпечаване с водноспасителна 
дейност на морски плаж “Атанасовка коса” без част 1, община Бургас, област Бургас“; 
Обособена позиция 5 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Крайморие - 
юг”, община Бургас, област Бургас“; Обособена позиция 6 -  “Обезпечаване с водноспасителна 
дейност на морски плаж “Росенец - изток”, община Бургас, област Бургас“; Обособена позиция 7 
-  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Алепу”, община Созопол, област 
Бургас“; Обособена позиция 8 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Корал”, община Царево, област Бургас“; Обособена позиция 9 -  “Обезпечаване с 
водноспасителна дейност на морски плаж “Резово”, община Царево, област Бургас“, както 
следва:

За Обособена позиция 4 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Атанасовка коса” без част 1, община Бургас, област Бургас“: “БЖСС св. Никола” ЕООД, със
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седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цани Гинчев“, № 21, ет. 3, ЕИК 203004632, 
представлявано от Наталия Ангелова Ганчева.

X. На 10.07.2018г., във връзка Заповед № РД-10-93/01.06.2018 год. на Севдалина 
Турманова, Заместник областен управител на област Бургас, упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 
от ЗОП, с която е назначена комисия в състав: Валентин Люцканов -  Главен секретар, Милена 
Кирова -  Директор на дирекция „АПОФУС”, Анелия Радева -  Началник отдел „АФСД“, Мария 
Динева -  Главен юрисконсулт в отдел „ПНО” и Наталия Минкова -  старши юрисконсулт в отдел 
„ПНО“ и Заповед № РД-10-113/09.07.2018г. на областния управител на област Бургас за 
заместване на членове от комисията, които са в отпуск по болест, като на тяхно място в 
заседанието на комисията участват Деяна Христова -  гл. счетоводител в отдел „АФСД“ и 
Антоанета Иванова -  ст.юрисконсулт в отдел „ПНО“, комисията се събра в стая 34а в сградата 
на Областна администрация -  Бургас в 10:30 часа.

1. Комисията установи, че „Филиус“ ООД е депозирало в Областна администрация 
Бургас отказ от участие с вх. № 26-00-373/5/05.07.2018г. по обособена позиция № 9 - 
“Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Резово” община Царево, област 
Бургас“, поради обективни трудности при предварителната организация за осъществяване на 
услугата на плаж „Резово“, общ. Царево, обл. Бургас.

2. Комисията констатира, че “Филиус” ООД е подало изричен отказ от предоставяне на 
услугата по обособена позиция 9 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Резово” община Царево, област Бургас“ след като с Решение за избор на изпълнител № 91-95-5 
/1/20.06.2018г. на областния управител на област Бургас е определено за изпълнител по 
обособена позиция 9 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Резово” 
община Царево, област Бургас“.

3. В тази връзка и на основание чл. 112, ал.2 и ал.З от ЗОП комисията
РЕШИ да предложи на Възложителя да не сключва договор с участника “Филиус” по 
отношение на Обособена позиция 9 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски 
плаж “Резово” община Царево, област Бургас“, а да определи втория класиран участник за 
изпълнител, а именно “БЖСС св. Никола” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 
Варна, ул. „Цани Гинчев“, № 21, ет. 3, ЕИК 203004632, представлявано от Наталия Ангелова 
Г анчева.

4. Комисията след като съобрази, че е налице отказ от определения на първо място 
изпълнител, както и че критерий за избор на изпълнител в настоящата обществена поръчка е 
най-ниска цена, пристъпи към класиране на класирания на второ място участник, както 
следва:

По Обособена позиция 9 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Резово” община Царево, област Бургас“ : “БЖСС св. Никола” ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, ул. „Цани Гинчев“, № 21, ет. 3, ЕИК 203004632, представлявано от 
Наталия Ангелова Ганчева.

Предвид гореизложеното, комисията РЕШИ:
1. Предлага за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Частично 

обезпечаване на водноспасителната дейност на обекти -  изключителна държавна 
собственост, неохраняеми плажове през летен сезон 2018г. по обособени позиции както 
следва: Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
"Иракли”, община Несебър, област Бургас“; Обособена позиция 2 -  “Обезпечаване с 
водноспасителна дейност на морски плаж “Поморие- север”, община Поморие, област Бургас“; 
Обособена позиция 3 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Сарафово юг 
1”, община Бургас, област Бургас“; Обособена позиция 4 -  “Обезпечаване с водноспасителна 
дейност на морски плаж “Атанасовка коса” без част 1, община Бургас, област Бургас“; 
Обособена позиция 5 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Крайморие -
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юг”, община Бургас, област Бургас“; Обособена позиция 6 -  “Обезпечаване с водноспасителна ^  
дейност на морски плаж “Росенец - изток”, община Бургас, област Бургас“; Обособена позиция 
7 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Алепу”, община Созопол, област 
Бургас“; Обособена позиция 8 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Корал”, община Царево, област Бургас“; Обособена позиция 9 -  “Обезпечаване с 
водноспасителна дейност на морски плаж “Резово”, община Царево, област Бургас“, както 
следва:

За Обособена позиция 9 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж 
“Резово” община Царево, област Бургас“: “БЖСС св. Никола” ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, ул. „Цани Гинчев“, № 21, ет. 3, ЕИК 203004632, представлявано от 
Наталия Ангелова Ганчева.

2. Предлага на възложителя да измени решение № 91-95-5/1/20.06.2018г. в частта
му по т.4 като с решението за изменение да определи за изпълнител втория класиран участник за 
Обособена позиция 9 -  “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Резово” 
община Царево, област Бургас“, а именно: “БЖСС св. Никола” ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, ул. „Цани Гинчев“, № 21, ет. 3, ЕИК 203004632, представлявано от 
Наталия Ангелова Ганчева

Настоящият доклад е приключен на 10.07.2018г. в 12,00ч. Неразделна част от доклада са 
протокол №1/01.06.2018г„ протокол №2/14.06.2018г., протокол №3/19.06.2018г„ протокол 
№4/03.07.2018г„ Протокол №5/10.07.2018г„ заедно с цялата документация, изготвена във връзка 
с работата на комисията.

I

Комисия: Председател :1.
/ Валентин Люцкан<ж/

Членове: 2.
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