
ПРОТОКОЛ № 1 

 

 

Във връзка с Решение № 02-03-1819/01.09.2017 г. на Изпълнителния директор на БСТ, за 

откриване на процедура на пряко договаряне по реда на ЗОП с наименование: 

“Предоставяне на охранителни услуги”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 

„Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се 

на територията на Софийска регионална дирекция, Югозападна регионална дирекция и 

Южна централна регионална дирекция“; Обособена позиция № 2 „Предоставяне на 

охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на 

Югоизточна регионална дирекция и Североизточна регионална дирекция“; Обособена 

позиция № 3 „Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, 

находящи се на територията на Северна централна регионална дирекция и Северозападна 

регионална дирекция“ 

 и в изпълнение на Заповед № 233/20.09.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ 

и на основание чл. 103, ал. 3, чл. 104, ал. 1 вр. чл. 177 ЗОП, комисия в състав: 

1. Рада Гьонова – Директор ДПОП, при ЦУ на ДП БСТ – председател, 

2. Милчо Димитров – Директор ДПМЧР при ЦУ на ДП БСТ, член, 

3. Марио Киров – Ръководител сектор „Охрана“, ДОА при ЦУ на ДП БСТ, член, 

се събра в сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ 

№28, на 20.09.2017 г. и започна своята работа в 10.00 часа, след получаване на Списък с 

участниците и представените от тях оферти /документът, удостоверяващ това е 

приложен към настоящия протокол/. За участие в процедурата, по обособени позиции са 

подадени оферти от: 

По обособена позиция I: 

1. „Мултифорс А.С. “ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1378/19.09.2017 г.  

2. „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1384/19.09.2017 г.  

3. „Голдън секюрити“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1388/19.09.2017 г.  

  

По обособена позиция II: 

1. „Мултифорс А.С. “ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1379/19.09.2017 г.  

2. „Бг Сод“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1381/19.09.2017 г.  

3. „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1385/19.09.2017 г.  

4. „Голдън секюрити“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1387/19.09.2017 г.  

 

По обособена позиция III: 

1. „Алфа Сот България“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1380/19.09.2017 г.  

2. „Марина Секюрити Сикрет Груп“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1382/19.09.2017 г.  

3. „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1386/19.09.2017 г.  

 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, след което, по 

обособени позиции, започна отварянето на подадените запечатани непрозрачни 

опаковки по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание: 

 

По обособена позиция I: 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Мултифорс А.С. “ 

ЕООД, с вх. № 02-01-1379/19.09.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на 

плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 



и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на 

представените документи, и извърши проверка за наличието на всички документи, 

изброени от съответния участник в приложения опис с представените документи, при 

което се установи, че документите са представени както е посочено.  

 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Боду“ ООД, с вх. № 

02-01-1384/19.09.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на 

плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 

и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на 

представените документи, и извърши проверка за наличието на всички документи, 

изброени от съответния участник в приложения опис с представените документи, при 

което се установи, че документите са представени както е посочено.  

 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Голдън секюрити“ 

ЕООД, с вх. № 02-01-1388/19.09.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на 

плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 

и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на 

представените документи, и извърши проверка за наличието на всички документи, 

изброени от съответния участник в приложения опис с представените документи, при 

което се установи, че документите са представени както е посочено.  

 

По обособена позиция II: 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Мултифорс А.С. “ 

ЕООД, с вх. № 02-01-1379/19.09.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на 

плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 

и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на 

представените документи, и извърши проверка за наличието на всички документи, 

изброени от съответния участник в приложения опис с представените документи, при 

което се установи, че документите са представени както е посочено. 

  

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Бг Сод“ ООД, с вх. № 

02-01-1381/19.09.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на 

плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 

и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 



непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на 

представените документи, и извърши проверка за наличието на всички документи, 

изброени от съответния участник в приложения опис с представените документи, при 

което се установи, че документите са представени както е посочено.  

 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Боду“ ООД, с оферта 

с вх. № 02-01-1385/19.09.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на 

плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 

и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на 

представените документи, и извърши проверка за наличието на всички документи, 

изброени от съответния участник в приложения опис с представените документи, при 

което се установи, че документите са представени както е посочено.  

 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Голдън секюрити“ 

ЕООД, с вх. № 02-01-1387/19.09.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на 

плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 

и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на 

представените документи, и извърши проверка за наличието на всички документи, 

изброени от съответния участник в приложения опис с представените документи, при 

което се установи, че документите са представени както е посочено.  

 

По обособена позиция III: 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Алфа Сот България“ 

ООД, с вх. № 02-01-1380/19.09.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на 

плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 

и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на 

представените документи, и извърши проверка за наличието на всички документи, 

изброени от съответния участник в приложения опис с представените документи, при 

което се установи, че документите са представени както е посочено.  

 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Марина Секюрити 

Сикрет Груп“ ЕООД, с вх. № 02-01-1382/19.09.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на 

плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 

и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото 



предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на 

представените документи, и извърши проверка за наличието на всички документи, 

изброени от съответния участник в приложения опис с представените документи, при 

което се установи, че документите са представени както е посочено.  

 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Боду“ ООД, с вх. № 

02-01-1386/19.09.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на 

плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 

и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на 

представените документи, и извърши проверка за наличието на всички документи, 

изброени от съответния участник в приложения опис с представените документи, при 

което се установи, че документите са представени както е посочено.  

 

След това, комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП представени от 

участниците в процедурата по всяка от обособените позиции, за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  

 

По обособена позиция I: 

1. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Мултифорс А.С.“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-

1378/19.09.2017 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващия участника; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен 

съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата 

на основанията за отстраняване и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла 

на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания 

на възложителя и е подписан от представляващия участника. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на този участник с поставените от възложителя изисквания 

- към личното състояние, бе установено че същият е представил документи, без в тях да 

има липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с 

поставените от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

 

2. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Боду“ ООД с оферта с вх. № 02-01-1384/19.09.2017 г.: 

1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващия участника; 



2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен 

съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата 

на основанията за отстраняване и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла 

на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания 

на възложителя и е подписан от представляващия участника. 

 

В офертата на този участник е посочено, че същият ще използва подизпълнители за 

изпълнение на част от поръчката. Декларираните подизпълнители са: „ВТА“ ООД, 

„Елос“ ООД, „Саламандър - АСО“ ООД, „Радио СОТ“ ООД, „Алфа СОТ“ ООД. За всеки 

от подизпълнителите фигурира нужната информация в представения списък по чл. 54, 

ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП, а така също е представен отделен ЕЕДО 

- попълнен съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана 

липсата на основанията за отстраняване и изискванията към личното състояние на 

подизпълнителя, поставени от възложителя; документът за всеки от участниците е 

подписан от съответното/съответните задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 

55, ал. 3 ЗОП. 

 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на този участник и посочените от него подизпълнители, с 

поставените от възложителя изисквания - към личното състояние, бе установено че 

същият е представил документи, без в тях да има липса, непълнота или несъответствие 

на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от тях не се 

установява каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя изисквания 

към личното състояние и критериите за подбор.  

 

3. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Голдън Секюрити“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-

1388/19.09.2017 г.: 

1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващия участника; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен 

съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата 

на основанията за отстраняване и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла 

на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания 

на възложителя и е подписан от представляващия участника. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на този участник с поставените от възложителя изисквания 

- към личното състояние, бе установено че същият е представил документи, без в тях да 

има липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с 

поставените от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

 

 



По обособена позиция II: 

1. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Мултифорс А.С.“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-

1379/19.09.2017 г.: 

1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващия участника; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен 

съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата 

на основанията за отстраняване и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла 

на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания 

на възложителя и е подписан от представляващия участника. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на този участник с поставените от възложителя изисквания 

- към личното състояние, бе установено че същият е представил документи, без в тях да 

има липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с 

поставените от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

 

2. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Бг Сод“ ООД с оферта с вх. № 02-01-1381/19.09.2017 г.: 

1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващия участника; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен 

съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата 

на основанията за отстраняване и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла 

на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания 

на възложителя и е подписан от представляващия участника. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на този участник с поставените от възложителя изисквания 

- към личното състояние, бе установено че същият е представил документи, без в тях да 

има липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с 

поставените от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

 

3. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Боду“ ООД с оферта с вх. № 02-01-1385/19.09.2017 г.: 

1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващия участника; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен 

съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата 

на основанията за отстраняване и изискванията към личното състояние на участника, 



поставени от възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла 

на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания 

на възложителя и е подписан от представляващия участника. 

 

В офертата на този участник е посочено, че същият ще използва подизпълнители за 

изпълнение на част от поръчката. Декларираните подизпълнители са: „КОРАДО-ИНС-

1“ ООД, „Общинска охрана и СОТ-Сливен“ ЕООД, „СОД-Шумен“ ООД, „Телепол“ 

ЕООД, „Тетбрюле-2“ ООД, „Федерална служба за безопасност- Добрич“ ООД, „Радио 

СОТ“ ООД, ЕТ „Р.И.С.-999-Деян Колев – Теменушка Борисова“, „3 С СОТ Бургас“ ООД. 

За всеки от подизпълнителите фигурира нужната информация в представения списък по 

чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП, а така също е представен отделен 

ЕЕДО - попълнен съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е 

декларирана липсата на основанията за отстраняване и изискванията към личното 

състояние на подизпълнителя, поставени от възложителя; документът за всеки от 

участниците е подписан от съответното/съответните задължени лица по смисъла на чл. 

54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП. 

 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на този участник и посочените от него подизпълнители с 

поставените от възложителя изисквания - към личното състояние, бе установено че 

същият е представил документи, без в тях да има липса, непълнота или несъответствие 

на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от тях не се 

установява каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя изисквания 

към личното състояние и критериите за подбор.  

 

4. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Голдън Секюрити“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-

1387/19.09.2017 г.: 

1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващия участника; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен 

съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата 

на основанията за отстраняване и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла 

на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания 

на възложителя и е подписан от представляващия участника. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на този участник с поставените от възложителя изисквания 

- към личното състояние, бе установено че същият е представил документи, без в тях да 

има липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с 

поставените от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

 

По обособена позиция III: 



1. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Алфа Сот България“ ООД с оферта с вх. № 02-01-

1380/19.09.2017 г.: 

1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващия участника; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен 

съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата 

на основанията за отстраняване и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла 

на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания 

на възложителя и е подписан от представляващия участника. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на този участник с поставените от възложителя изисквания 

- към личното състояние, бе установено че същият е представил документи, без в тях да 

има липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с 

поставените от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

 

2. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Марина Секюрити Сикрет Груп“ ЕООД с оферта с вх. № 02-

01-1382/19.09.2017 г.: 
1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващия участника; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен 

съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата 

на основанията за отстраняване и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла 

на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания 

на възложителя и е подписан от представляващия участника. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на този участник с поставените от възложителя изисквания 

- към личното състояние, бе установено че същият е представил документи, без в тях да 

има липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с 

поставените от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

 

3. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Боду“ ООД с оферта с вх. № 02-01-1386/19.09.2017 г.: 

1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващия участника; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен 

съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата 

на основанията за отстраняване и изискванията към личното състояние на участника, 



поставени от възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла 

на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания 

на възложителя и е подписан от представляващия участника. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на този участник с поставените от възложителя изисквания 

- към личното състояние, бе установено че същият е представил документи, без в тях да 

има липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с 

поставените от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

 

 Членовете на комисията се запознаха с първоначално подадените технически и ценови 

предложения от участниците, констатираха, че всички са попълнени съобразно 

изискванията на възложителя и са представени изискуемите се към тях приложения на 

документи. В офертите, в които е декларирано че при изпълнение на поръчката ще се 

ползват подизпълнители са посочени видовете работи, които ще бъдат възложени и 

техният дял. 

 

Поради горните констатации, членовете на комисията, приемат че договарянето с 

участниците в процедурата, ще се проведе на първоначално определената дата, а именно 

- 25.09.2017 г., както следва: 

- от 09:00 часа за участниците в обособена позиция 1,  

- от 12:00 часа за участниците в обособена позиця 2 и  

- от 15:00 часа за участниците в обособена позиця 3; в град София, ул. “Хайдушко 

изворче” № 28, ет. 2, стая 2-3.  

Поредността на  договаряне с участниците, подали оферти за съответна обособена 

позиция, ще се определи от назначената със Заповед № 233/20.09.2017 г. на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ комисия, посредством жребий, на който могат да 

присъстват представители на поканените участници /представляващите ги по закон лица 

или изрично писмено упълномощени техни представители/. 

Договарянето с представителите на участниците по всяка обособена позиция ще обхваща 

предварително посоченото в Поканата с изх. № 02-01-1820/01.09.2017 г., а именно: 

1. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана на 

имуществото чрез СОТ;  

2. Срокът за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със СОТ; 

3. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

4. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана и транспорт 

на ценни пратки и товари /инкасо/; 

5. Срокът и времевия интервал за извършване на извънредно инкасо; 

6. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

7. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

имуществото на БСТ за един календарен месец за всички обекти на БСТ, включени в 

Списъка за охрана на обекти по обособената позиция, за която се подава оферта; 

8. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

допълнително включен обект за един календарен месец. 

9. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – физическа 

охрана на обект при извънредни обстоятелства /техническа повреда на СОТ в обект/;  

10. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/ за един календарен месец за всички 



обекти на БСТ, включени в Списъка за инкасиране по съответна обособена позиция, за 

която се подава оферта.  

11. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – инкасиране на 

допълнително включен обект; 

12. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - извънредно 

инкасиране на обект. 

 

Членовете на комисията определят председателят на комисията да изпрати съобщение 

до участниците, подали оферти в настоящата процедура, за датата и часа на провеждане 

на преговорите. 

 

Приложения към протокола: Списък на участниците и протокол по чл. 48, ал. 6 ППЗОП; 

3 бр. декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 

 

Настоящият протокол, състоящ се от 9 страници, се състави и подписа днес: 20.09.2017 

г., в 16.50 часа, от назначената със Заповед № 233/20.09.2017 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ, комисия както следва: 

 

 
/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД /              /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД / 

……………………………..          ………………………… 

Рада Гьонова, председател          Милчо Димитров, член 

 

 
/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД /  
………………………….           

Марио Киров, член           
 


