
ПРОТОКОЛ №2.1 

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОРЕДНОСТТА НА ПРОВЕЖДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ 

с поканени участници, подали оферта за участие по 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“ 

 

 

Наименование на 

поръчката: 
„Предоставяне на охранителни услуги” 

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“ 
Място, дата и час на 

започване провеждането 

на  

преговори – определяне на 

поредност 

Централно управление на ДП БСТ - град София, ул. 

“Хайдушко изворче” № 28, стая 2-3, 25.09.2017 г. от 

09:00 часа 

Преговорите ще се 

извършват между: 

 

Възложител:  

ДП  „Български спортен тотализатор”, с представители: 

Комисия, назначена със заповед № 233/20.09.2017г., в 

състав: Рада Гьонова – председател и членове: Милчо 

Димитров и Марио Киров 

 

Участници:  
1. „Мултифорс А.С.“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-

01-1378/19.09.2017 г., представлявано от г-жа 

Магдалена Пеева - управител; 

2. „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-

1386/19.09.2017 г., представлявано от г-н Тихомир 

Тотов – управител;  

3. „Голдън секюрити“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-

01-1388/19.09.2017 г., представлявано от  г-жа Иванка 

Давидкова - управител 

 

В ЦУ на ДП БСТ – гр. София, ул. Хайдушко изворче № 28, стая 2-3, на горепосочената дата и 

час, се събраха представителите на участниците, подали оферти за участие в процедурата по 

обособена позиция 1, както и членовете на назначената комисия със Заповед № 233/20.09.2017 

г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ. 

В присъствието на участниците членовете на комисията написаха на три бели листа числата 

1, 2 и 3; сгънаха ги и ги поставиха в три еднакви плика, върху които няма каквито и да са 

отличителни белези и залепиха пликовете; след това и трите плика бяха поставени в 

подготвена прозрачна купа. Уточнено бе, че всеки от участниците следва да изтегли по един 

плик и в зависимост от числото, което се съдържа в този плик, ще се проведе поредността на 

преговорите по тази обособена позиция, т.е. участникът, изтеглил плик с числото 1, ще 

преговаря първи с представителите на Възложителя, участникът, изтеглил плик с числото 2, 



ще преговаря втори с представителите на Възложителя и участникът, изтеглил плик с числото 

3, ще преговаря трети с представителите на Възложителя. 

След това всеки от представителите на участниците изтегли плик, при отварянето на който се 

установи следното: 

1. г-жа Магдалена Пеева, представляваща „Мултифорс А.С.“ ЕООД, е изтеглила 

плик, съдържащ числото 3; 

2. г-н Тихомир Тотов, представляващ „Боду“ ООД, е изтеглил плик, съдържащ 

числото 2; и 

3. г-жа  Иванка Давидкова, представляваща „Голдън секюрити“ ЕООД, е изтеглила 

плик, съдържащ числото 1.  

Никой от присъстващите не възрази срещу така определения ред и проведен жребий за 

определяне поредността на участниците за провеждане на преговорите, поради което същите 

ще се проведат поетапно, в следната последователност: 

1. „Голдън секюрити“ ЕООД  

2. „Боду“ ООД 

3. „Мултифорс А.С.“ ЕООД 

 

Настоящият Протокол се подписва в 4 (четири) еднообразни екземпляра - един за 

Възложителя и по един за всеки от Участниците, след което тази публична част от заседанието 

на комисията бе закрита в 9.20 часа на 25.09.2017г. 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,                   

членове на Комисия, назначена със Заповед № 233/20.09.2017 г.: 

 

1. Рада Гьонова /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

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

 

3. Марио Киров /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

ЗА УЧАСТНИЦИТЕ, 

 

1. За „Мултифорс А.С.“ ЕООД: Магдалена Пеева /подписът е заличен на осн. на чл. 

2 ЗЗЛД/ 

 

 

2. За „Боду“ ООД: Тихомир Тотов /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

 

3. За „Голдън секюрити“ ЕООД:  Иванка Давидкова /подписът е заличен на осн. на 

чл. 2 ЗЗЛД/ 

      

 

  



ПРОТОКОЛ №2.2 

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОРЕДНОСТТА НА ПРОВЕЖДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ 

с поканени участници, подали оферта за участие по 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“ 

 

 

Наименование на 

поръчката: 
„Предоставяне на охранителни услуги” 

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“ 
Място, дата и час на 

започване провеждането 

на  

преговори – определяне на 

поредност 

Централно управление на ДП БСТ - град София, ул. 

“Хайдушко изворче” № 28, стая 2-3, 25.09.2017 г. от 

12:00 часа 

Преговорите ще се 

извършват между: 

 

Възложител:  

ДП  „Български спортен тотализатор”, с представители: 

Комисия, назначена със заповед № 233/20.09.2017г., в 

състав: Рада Гьонова – председател и членове: Милчо 

Димитров и Марио Киров 

 

Участници:  
1. „Мултифорс А.С.“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-

01-1379/19.09.2017 г., представлявано от  г-жа 

Магдалена Пеева - управител 

2.  „БГ СОД“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-

1381/19.09.2017 г., представлявано от г-н Спасимир 

Митев - управител; 

3. „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-

1385/19.09.2017 г., представлявано от г-н Тихомир 

Тотов – управител;  

4. „Голдън секюрити“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-

01-1387/19.09.2017 г., представлявано от  г-жа Иванка 

Давидкова - управител  

 

 

В ЦУ на ДП БСТ – гр. София, ул. Хайдушко изворче № 28, стая 2-3, на горепосочената дата и 

час, се събраха представителите на участниците, подали оферти за участие в процедурата по 

обособена позиция 2, както и членовете на назначената комисия със Заповед № 233/20.09.2017 

г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ. 

В присъствието на участниците членовете на комисията написаха на четири бели листа 

числата 1, 2, 3 и 4; сгънаха ги и ги поставиха в три еднакви плика, върху които няма каквито 

и да са отличителни белези и залепиха пликовете; след това и четирите плика бяха поставени 

в подготвена прозрачна купа. Уточнено бе, че всеки от участниците следва да изтегли по един 

плик и в зависимост от числото, което се съдържа в този плик, ще се проведе поредността на 

преговорите по тази обособена позиция, т.е. участникът, изтеглил плик с числото 1, ще 

преговаря първи с представителите на Възложителя, участникът, изтеглил плик с числото 2, 



ще преговаря втори с представителите на Възложителя, участникът, изтеглил плик с числото 

3, ще преговаря трети с представителите на Възложителя и участникът, изтеглил плик с 

числото 4, ще преговаря последен с представителите на Възложителя. 

След това всеки от представителите на участниците изтегли плик, при отварянето на който се 

установи следното: 

1. г-жа Магдалена Пеева, представляваща „Мултифорс А.С.“ ЕООД, е изтеглила 

плик, съдържащ числото 2; 

2. г-н Спасимир Митев, представляващ „БГ СОД“ ООД, е изтеглил плик, съдържащ 

числото 4; 

3. г-н Тихомир Тотов, представляващ „Боду“ ООД, е изтеглил плик, съдържащ 

числото 1; и 

4. г-жа  Иванка Давидкова, представляваща „Голдън секюрити“ ЕООД, е изтеглила 

плик, съдържащ числото 3.  

Никой от присъстващите не възрази срещу така определения ред и проведен жребий за 

определяне поредността на участниците за провеждане на преговорите, поради което същите 

ще се проведат поетапно, в следната последователност: 

1. „Боду“ ООД 

2. „Мултифорс А.С.“ ЕООД 

3. „Голдън секюрити“ ЕООД  

4. „БГ СОД“ ООД  

 

Настоящият Протокол се подписва в 5 (пет) еднообразни екземпляра - един за Възложителя и 

по един за всеки от Участниците, след което тази публична част от заседанието на комисията 

бе закрита в 12.20 часа на 25.09.2017г. 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,                   

членове на Комисия, назначена със Заповед № 233/20.09.2017 г.: 

 

1. Рада Гьонова /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

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

 

3. Марио Киров /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

ЗА УЧАСТНИЦИТЕ, 

 

1. За „Мултифорс А.С.“ ЕООД: Магдалена Пеева /подписът е заличен на осн. на чл. 

2 ЗЗЛД/ 

 

 

2. За „БГ СОД“ ООД: Спасимир Митев /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

 

3. За „Боду“ ООД: Тихомир Тотов /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

 

4. За „Голдън секюрити“ ЕООД:  Иванка Давидкова /подписът е заличен на осн. на 

чл. 2 ЗЗЛД/ 

      

 

 

  



ПРОТОКОЛ №2.3 

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОРЕДНОСТТА НА ПРОВЕЖДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ 

с поканени участници, подали оферта за участие по 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“ 

 

 

Наименование на 

поръчката: 
„Предоставяне на охранителни услуги” 

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“ 
Място, дата и час на 

започване провеждането 

на  

преговори – определяне на 

поредност 

Централно управление на ДП БСТ - град София, ул. 

“Хайдушко изворче” № 28, стая 2-3, 25.09.2017 г. от 

15:00 часа 

Преговорите ще се 

извършват между: 

 

Възложител:  

ДП  „Български спортен тотализатор”, с представители: 

Комисия, назначена със заповед № 233/20.09.2017г., в 

състав: Рада Гьонова – председател и членове: Милчо 

Димитров и Марио Киров 

 

Участници:  
1. „Алфа Сот България“ООД, с оферта с вх. № 02-

01-1380/19.09.2017 г., представлявано от г-н Иван 

Манолов - управител;  

2. „Марина Секюрити Сикрет Груп“ ЕООД, с 

оферта с вх. № 02-01-1382/19.09.2017 г., представлявано 

от  г-н Любомир Антонов - управител 

3. „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-

1386/19.09.2017 г., представлявано от г-н Тихомир 

Тотов – управител. 

 

В ЦУ на ДП БСТ – гр. София, ул. Хайдушко изворче № 28, стая 2-3, на горепосочената дата и 

час, се събраха представителите на участниците, подали оферти за участие в процедурата по 

обособена позиция 3, както и членовете на назначената комисия със Заповед № 233/20.09.2017 

г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ. 

В присъствието на участниците членовете на комисията написаха на три бели листа числата 

1, 2 и 3; сгънаха ги и ги поставиха в три еднакви плика, върху които няма каквито и да са 

отличителни белези и залепиха пликовете; след това и трите плика бяха поставени в 

подготвена прозрачна купа. Уточнено бе, че всеки от участниците следва да изтегли по един 

плик и в зависимост от числото, което се съдържа в този плик, ще се проведе поредността на 

преговорите по тази обособена позиция, т.е. участникът, изтеглил плик с числото 1, ще 

преговаря първи с представителите на Възложителя, участникът, изтеглил плик с числото 2, 



ще преговаря втори с представителите на Възложителя и участникът, изтеглил плик с числото 

3, ще преговаря трети с представителите на Възложителя. 

След това всеки от представителите на участниците изтегли плик, при отварянето на който се 

установи следното: 

1. г-н Иван Манолов, представляващ „Алфа Сот България“ ООД, е изтеглила плик, 

съдържащ числото 1; 

2. г-н Любомир Антонов, представляваща „Марина Секюрит Сикрет Груп“ ЕООД, 

е изтеглила плик, съдържащ числото 3 и 

3. г-н Тихомир Тотов, представляващ „Боду“ ООД, е изтеглил плик, съдържащ 

числото 2.  

Никой от присъстващите не възрази срещу така определения ред и проведен жребий за 

определяне поредността на участниците за провеждане на преговорите, поради което същите 

ще се проведат поетапно, в следната последователност: 

1. „Алфа Сот България“ ООД  

2. „Боду“ ООД 

3. „Марина Секюрит Сикрет Груп“ ЕООД 

 

Настоящият Протокол се подписва в 4 (четири) еднообразни екземпляра - един за 

Възложителя и по един за всеки от Участниците, след което тази публична част от заседанието 

на комисията бе закрита в 15.20 часа на 25.09.2017г. 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,                   

членове на Комисия, назначена със Заповед № 233/20.09.2017 г.: 

 

1. Рада Гьонова /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

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

 

3. Марио Киров /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

 

ЗА УЧАСТНИЦИТЕ, 

 

1. За „Алфа Сот България“ ООД: Иван Манолов /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

 

2. За „Марина Секюрит Секрет Груп“ ЕООД:  Любомир Антонов /подписът е заличен на 

осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

 

3. За „Боду“ ООД: Тихомир Тотов  /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

      

 


